
С указ на президента 
на СФРЮ от 14 февру 

Издател-ари 1975 г.
ство „Братство’' е УДО 

брат-
и единство със 

за осо-

стоено с Орден
ство
сребърен венец 
бени заслуги в обла
стта на информативната 
и графическа дейност 
и за приноса в развити 
ето на братството и 
единството между наши 
те народи и народности.

26 ЯНУАРИ

АКТУАЛНО

И кадровата ПОЛИТИКА В ВОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

звгаоврАзшггаЕТОна СЮК
Шест десетилетия от ос 
новаването на авангарда 
на работническата кла 
са на Югославия

ФЕРЕЩИЯ РНАИСкЗЛЗАЛ ПОСЛЕвов! ОВЩИНСКАТА КОН 
ВАНЕ НА КАДРОВАТА ПОП й ти!' ' ’ ° осъЩЕСТВЯ
сеА4Ретво?яваТО ЗА МИИЦИАТИВЛТ''ПРЕТВОРЯВА В КОНКРЕТНИ

„Напредък" наред с реализа 
ЦИдта на развойни план тряб 
ва Да се обезпечат и необхо 
димите кадри. В „Изградил” 
има известна 
лизацията на кадровото 
собяване, в „Слога"

Чрез деакумулация на фун 
кциите да се привлекат 
че хора в обществено-полити 
ческата

пове
РЪКОВОДЕНЕ ДЛ

ДЕЛАНамираме се пред 
юбилея на СЮК — 
шест десетилетия от ос 
новаването на Комунис
тическата партия на 
Югославия, когато в 
Белград от 20 до 23 ап 
рил 1919 година се със 
тоял първият конгрес
— обединителен. На то 
зи конгрес е формира
на Социалистическа ра
ботническа партия нг 
Югославия (комунисги)
— СРПЮ(к(.

активност, а Образо 
вателният център заедно 
ОСТ и СИО

бавност в реа сИзвестно 
литика е. че кадровата по 

област 
значс 

в дадена сре 
степен

Ще се осъществява цело 
купното обществено-икономи 

развитие. Затуй кадри 
те стават обект на

оспс 
не съще 

ствуват кадри съглаоно развод 
мата програма, докато в Гор 
ската
то на мощностите следва да 
се обезпечават необходимите 
специалисти и прочие. Подоб 
но е положението и в обще 
отвените дейности, общности 
те «а интересите, и трудови 
те общности.

за насочено об 
разование да установят потреб 
ностите за отделни 
сти, и да подготвя средни из 
пълнителск-и кадри.

Занапред следва да

вор 
Но те

за кадровата политика 
ис са достатъчно раз 

работени и вградени 
тивните актове на ООСТ, ОСТ 
самоуправитслнитс 
общности.

А заемането

представлява 
от особено обществено 
ние. специалнив нормаОт кадрите г 
да зависи до голяма 
как

секция с разширяване
трудови

се оргг
низира постоянна и система
тическа работа върху идейно- 
политическото и марксическс 
оспособяване на

на ръководни 
места от високообразовани ка 
дри с изискване на съвреме
нна организация 
Ускореното развитие 
логията и техниката изискват

ческо
повишен

интерес на самоуправителнс 
сдружените и организирани се 
циалистически

членовете на 
Ръководните кадри и тру 

дещите се. За целта първич 
ните

на труда 
на техно СК,

сили, начслс 
Съюза на комунистите 

При това се набляга до пъл 
на изява да дойдат трудовите 
професионални.

Общинската 
посочва,
блемите, които сс явяват срс 
щу приемането на специали 
сти и професионално подгот
вени кадри са резултат на 
липса на дългосрочна кадре 
ва политика в ООСТ, ОСТ 
и самоуправителнитс трудови 
общности. Тази политика гла 
кно. се формира въз основа 
на .моментални кадрови потре 
бности. Затова в по-нататъш 
пата си активност първични
те организации на СК и Син 
дикатите трябва много пове 
че да се ангажират и борят 
кадровата политика да станс 
грижа на всички тРУДОви хора 
и самоуправителнл органи в 
трудовите организации и об 
щности.

Приемайки заключения по 
въпросите на кадровата поли 

11 тика Общинската конферси 
ция на СК изтъква, че развой 
ните планове трябва да ста
нат основа за планиране на 
кадрите. Добрите специалисти 
и креативни кадри чрез сти 
мулиране и разпределинете 
според резултатите на труд? 
да сс заинтересуват за рсал1 

п зация на развойните програ 
ми в общината.

конференции 
че отпорите и про

със постоянно дообразоваване на 
ръководните и деловите хора 
Необходимо с по-голямо раз 

идейно-поли бирателство за
на деловите, способните и кре 
активните кадри. В тази ласо 
ка забележителна роля играе 
Фонда за насърчение развити 
ето на изоставащите общини 
който със специални догово 
ри, споразумения и предпи 
сания стимулира кадрите г 
изоставащите общини.

При наличието на такава 
възможност съвсем е нсосно 
вателно, че ООСТ и трудови 
те общности в Босилеград 

е. ска община нямат орсдносрс 
чни планове за кадровите не 

п трсбности. Това означава, чс 
тс нс сс схващат кадрите катс 
важно звено и част от общо

организации трябва да 
изготвят конкретни планове и 
да се ползват най-разнобраз 
ни форми заОт тогава до 

дни авангардът на ра
ботническата класа 
Югославия — СЮК вър 

СОБСТВЕНИ 
ПЪТ на развитие.

наши доусъвършен-стимулиранетически и морални 
на личностите, тясната убедс 
ност и преданност къ-м делото 
на социалистическото самоуп 
равление.

ствуване: сказки, 
курсове, 
лизации и подобно.

качества семинари 
съвещания, специана

!ви по На конференцията бе под
чертано, че поръката на дру
гаря Тито, изказана на Кон 
греса на синдикатите, получи 
единодушна подкрепа не са
мо на комунистите, но 
трудещите се и

Изхождайки от такива по
зиции, Общинската коиферен 
ция на СК в Босилеградска 
община неотдавна всестранно 
обсъди кадро_вата политика и 
задачите на СК в претворява 
нето на тази политика в живо

Под ръководството на 
Комунистическата пар- | 
тия на Югославия, отно 
сно Съюза на ко.мунис 
тате, работническата | 

класа на Югославия из- I 
воюва своето освобож
дение от фашизма и ка 
питализма, създаде 
страната условия за из 
граждане на социалисти 
че ски строй с 
участие на
народни маси. „Оьщнос 
тта и основната цел на 
тази борба е, както ка- 

другаря Тито, — 
властта в името на ра
ботническата класа да 
се превърне във 
на самата класа и всич 
ки трудещи се, работни
ците в сдружения труд 
непосредствено да реша 
ьат за средствата, усло 
*ията и плодовете на 
своя тРУД и за обществе 
иия живот изобщо..."

и на 
гражданите 

от Босилеградска община.
Задача на органите 

ганизациите на Съюза 
мунистите в общината е да 
насърчават, раздвижат и на
сочват разискванията, а кому 
пистите да се застъпват орг?

и ор 
на кота.

Преди всичко отчетено 
чс в общината са осъществс 
ни качествени изменения 
състава на органите на СК с 
избирането на всс повече ре 
ботници и 
производители, младежи и же
ни. Това е съществена пред 
поставка за постигнатия

демократизацията 
на изграждане на кадровата 
политика в ООСТ и трудовите 
общности. В първичните ор 
ганизации на СК и самоупрг 

органи по кадре

в

низирано, всестрано и поете 
пенно приложение на колектив 
иото ръководене и работа във 
всички органи на обществено- 
политическата общност, обще 
ствено-политическите 
зации и организациите на сдру 
жения труд.

масово
широките то планираме на развитието. 

Ето защо от комунистите 
от останалите организирани

селскостопански

на социалистически сили сс изи 
еква в годишните оперативни 
орсдпосрочни И особено- ДъЛ 
госрочни развойни програми 
да планират и кадровите по 
трсбности, средствата и пачи 
на на реализацията.

А сегашното състояние 
ООСТ и СИО красноречиво 
нотпъ|рждават за необходимо 

иг стта от кадри. В Автотранспор 
тиото предприятие няма ка
дри
ръководни места, В „Услуга" 
нс се разполага с школуваии 
и професионални кадри.

органи-за предък в

Трябва да се приеме прог
рама за идейно-политическа

власт

вителнитс 
ните проблеми сс водят раз 
говори, съблюдават сс пробле
мите и сс предлагат решения 

потребностите

активност, с която ще се оси 
гури последователно осъще
ствяване на поръчението н? 
другаря Тито като цяло, и ка 
то непосредствен облик на

Естествено, чс трябва да сс 
устрои свидснция на кадрите. 
И то нс само » СК, но и п 

за ключовите работни и обществено-политическите

съглаоно 
ООСТ и трудовите общности 

Всъщност принципите и кри 
териите па кадровата полита 
ка са разработени и конкрг 
тизирани в обществени^ догг

об депрофесионализация и деа- 
кумулация на функциите.щности, делегатските скупщи 

ни и пр. Трябва да се създа 
в дат кадрови тела и служби

В дните когато сс гот 
за юбилея 
нашите

вим на Ст. Н.сюк
провеждат в дело още 
един революциоинен ло 
3Унг на другаря 
— провеждане в дело 
на колективно ръководс 
тво.

народи

Тито

XДействуването на СК — 
в крак с развитието на 
делегатската система

Стр. 4

За обществено 
икономическото развитие 
на Босилеградска община

Стр. 6

)-Затова в годината ко 
гато празнувам великия 
Юбилей, ние всъщност

*
I

ЩС проследим 
ньт, щс отчетем пости 
гватите резултати,
°ъще временно ще 
готвим за 
на нови победи в дни
те, които са пред нас.

нашия
*■

но
*■сс )|завоюване

Антиюгославска постъпка 
на български ръководител

Стр. 2

Художествена изложба на 
Душан Донков

»
)

Нашият вестник при
общавайки сс към чсс 
твуване на юбилея пре
^'нга на читателите си 
новата рубрика—„Шест 
Десетилетия, на СЮК".

)

Стр. 8 *■

Л
»===



гСтатия в „нова Македония1' СЛЕД ГЛАСУВАНЕТО В СЪВЕТА НА СИГУРНОСТТА 
МРИ ООНАНТИЮГОСЛАВСКА 

ПОСТЪПКА НА БЪЛГАРСКИ 

РЪКОВОДИТЕЛ

Победа на 
принципите
ПРИ преценяването хода па дебатата в Съвет 

на стурпос.а при но жалоаха на /л,с*юи1ш1»1ч 
иа Кампучия пън връзка с виетнамска! а интервенция 
и резултата ое гласуването за резолюцията па !рунс< 
ттеоооързатти страни — успехът или пеушелъг не тря» 
ва да се т^рси във формалния изход, няколко сцщс 
стаени характеристини на та.ш деоата а саего«нл1Н 
организация качествено я издигат над равнището на 
ьсчс полипите дипломатически дуели.

Трагичното развитие па събитията в Югоизточ
на Лзия недвусмислено показа, че ратно се нару 
шават основните принципи в международните отно
шения, принципи които световната оргаттизация яе- 
но е определила в лартата тта оои. опитът за пряка 
намеса във въгрешните раооги на други страни, в 
дадения случай виетнамската въоръжена итераеа- 
ция в Кампучия — тте могат да прикрият видимата 
доза на лицемерие, неизбежна последица в стремежа 
да се изкривят иначе твърде ясните принципи за не
намеса във вътрешните раооти на други.

И течение тта телата дебата редица представи
тели в изказването си изтъкнаха, че несъгласяването 
с вътрешната си система на една страна не може да 
оъде тш повод, ни оправдание за интервенция или 
агресия- Значението на този принцип дотолкова пове
че доминираше, защото го подържаха страни с на 
пълно различни знамена. При това изказванията на 
малка група държави, които подържават акцията и 
становищата на Виетнам съвсем бяха лишени от убе
дителни аргументи.

Драгойчева изобщо 
мепала Народоосвободитслнг 
та борба в Македония, този 

Максдо-

ис спо-Текстът на Драгойчсва, пи 
ше „Нова Македония”, пред
ставлява най-мрачна анкиккс 
славска клевета и надминава 
всичко онова, което, като ан 
тиюгосланска и антимакедон- 
ска клевета, беше 
в НР България през послед
ните двадесетина години*.

СПИСАНИЕ „СЕПТЕМ
ВРИ”, орган на българските 
писатели, пише „Нова Маке
дония”, помести в последния 
си брой на цели 76 страници 
част от непубликувани мемоа 
ри на най-стария член па
политбюро на ЦК на Българ 
ската комунистическа партия 
81-годишната Цола Драгойче 
ва. Поместеният текст с оза 
главен: „Върху класови и
интернационални позиции" — 
т.е. „Истината за македон
ския въпрос”, а Драгойчева 
го е написала като отговор 
на мемоарите на Лазар Коли 
шевски, Светозар Вукманович 
— Темпо, Мнхайло Апостол
ски и „някои бивши ръководи 
тели на македонската органи 
зация”, които, както казва 
българското списание, са из
ползвали „търпението, търпи 
мосгта и доброжелателност
та1' на българската страна и 
са започнали „вхор” да под
насят „всевъзможни измисли 
ци, клевети и обвинения, ка 
квито историята- отдавна и за 
винаги погребала".

Решенията на АВНОЮ — 
пише скопеният ежедневник— 
за Драгойчева са характерни 
по това, че са имали „магич
ната” ст^ла „да родят" една 
нова нация на Балканите, 
т.е., македонската. От друга 
страна, „създаването на маке 
донската нация” се е осъщес 
твнло „върху дълбоко завое 
вателни антибългарски осно
викато ведно с това „цяла 
армия от агитатори и просве 
тители е фалшифицирала об
щоизвестните и общоприети
те исторически истини, разпал 
вани са старите националисти 
чески вражди и присвоявани 
най-позорно историческото и 
културното наследство на бъл
гарския народ, грубо фал ши 
фицирайки неговата нацио- 

история". „Македонци
те са българи", твърди автор 
ката, „и ако някоя балканска 
страна е имала същите истс 
рически права да претендира 
към присъединяване на Вар 
дарска Македония, това не
съмнено е България”.

факт, пише ..попа 
мия”, Просто ие влиза в иси 
1гитс иробългарски сметки.

За Драгойчева „перипетии
те е македонския въпрос" са 
продължили и след Ксшнтулг 
цидта па срашиетка Ь|,лга 

отношенията измежду 
ЮМ1

написано

В центъра иа всичко 
Драгойчева, естествено е, че 
Македония, тази „стара бъл
гарска земя”, насилствено 01 
нста с несправедливите мирим 
договори” от 1878, 1913 II 1919 
година, а чисто

за рия,
Българската партия и 
са навлезли п „тежка фаза”

протегзарад „югославските 
ции опряло български тери
тории". Според Драгойчева. 
Югославия 
успяла „да развие фамозни-

между временнонаселение
се прп-„с радост искаше да 

общи към България". Според 
памфлет. те решения па АВНОЮ, 

да погълне съседната страна". 
Такава страна в територията 

България беше „пирински
ят край”, който трябваше да 
бъде „погълнат” от новосъз
дадената македонска републи
ка. Поради големия 
от югославска страна, българ

за
автора на този 
всред югославските и българ 
ските комунист е съществу 
вал договор за съдбата на Ма 
кедония, която трябвало 
се реши след победата

па

Да
над 

ударил 
биле

натискфашизма. Когато би 
часът, населението би 
призвано „само да се опреде 
ли”. „Българското ръковод
ство", прецизира Драгойчева, 
считаше, че такава Македо
ния ще иска да се приобщи 
към България”. След окупа
цията на Югославия 
1941 година, твърди Цола Дрг 
гойчева, Македония не беше 
окупирана, но „присъединена 
към България”, обаче с немар 
ксистки методи. ЦК на ЮКП 
според писането на Драгойче 
ва. правел всичко възможно 
„македонската 
да не сътрудничи с българ
ската партия”.

Вълната за защита на истинските принципи на 
Хартата на ООН получи свое въплъщение в полза на 
резолюцията на необвързаните страни, чиято съдър
жателност и свеобхватност може да послужи 
пример н дипломатически докумепт. Тя включва всич
ки съществени елементи 
териториалната непосегаемост и политическа незави
симост на всяка страна, призив към последователно 
зачитане на принципа за ненамеса във вътрешните 
работи и за незабавно прекратяване на сраженията 
спиране на неприятелството и изтегляне на чуждите 

от територията на Кампучия. Тези становища 
бяха приети от 13 членове на Съвета за сигурност, 
а отхвърлени само от Чехословакия и Съветския съ
юз (чието съпротивяване значи и вето).

ските комунисти не са имали 
друг избор и според Драгой 
чева, са били принудени дг 
направят „нежелателни и не 
правилни 
то беше и характерът на ре 
шепията, приети ма Десетия

като
отстъпки", какъ-

защита на суверенитета.
през

пленум на ЦК на БКП 
македонския 
прос. Именно с тези решения 
и нещастното 
твърди Драгойчева „югослав 
ските ръководители сега спеку 
лират и ги използват, за да 
натрапят признаване на макс 

малцинство в Бълга-

по
национален въ

преброяване. сили

организация
донско
рия.” Необвързаните винаги отъждествяваха своите 

становища с основните принципи на активното съв
местно съжителство, основаващи се върху Хартата 
на Обединените нации. Тези принципи 
като незаменима основа на стабилни международни 
отошеш!Я и като прогресивна придобивка в борбата 
против всички видове подчиняване или доминация- 
Зачитане 
бекти

се утвърдиха

Войната в 

Кампучия
на тези принципи от страна на всички су- 

в международните отношения представлява 
единствено възможен път към укрепване на между
народния мир и сигурност. Тези принципи имат уни
версално значение за отношението между всички дър
жави, независимо от тяхната големина, 
или различия в обществените системи.

нална

подобност
Новините, които пренасят 

западните агенции, потвържда 
ват, че навред из Кампучия

се водят борби между силите 
на легалното правителство на 
Пол Пот и инвазионните ча Трдбва да подчертаем и ролята на Югославия 

която винаги последователно спазва тези принципи 
и активно действува в ООН, в движението на необ
вързаните и в билатералните си отношения, с която 
и да било страна в последователното им прилагане 
нашите становища никога не бяха нито 
или неясни. Следователно, всички 
кредитира югославската активност чрез някакви ин 
синауции за „интриги в кулоарите" и за „адвокат
ко” звучат, най-меко 
ласирано.

двусмислени
опити да се дис-

«есггнии на «ългау-
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казано, претенциозно и деп-

Резултатът и отношението при гласуването в Съ- 
иета за сигурност показа, че малка група страни ос
танаха изолирани срещу огромното болшинство За 
Съжаление, резолюцията не бе приета, защото 
нея се намери правни# механизъм 
„победата” на

срещу
на едно вето, но 

тази вдигната ръка е напълно обезце
нена с моралните и политически 
ледователната привързаност 
на Хартата на ООН.

предимства на пос- 
към основните принципи

М. М.
У

съставени от вистнам- 
войници и кампучийски 
нищи. Въпреки че сто 
I Пном Пен още преди 

повече от две седмици се на
мира в ръцете на бунтовници 
те и че тяхното радио дни на
ред повтаря как Цялата стр? 

а е „освободена", пристигат 
новини за борби в непосред
столица. ИЗ°СТ И На самата

боеве в западните покрайнини 
на,у, сРещу границата 
с Тайланд, както и в райони 
те на Сиамския залив и въ 
трешноста на страната.

След мълниеносното про
никване и овладяване на стра 
тегическите направления, 
галното

ле-
правителство и си 

лите на Демократична Кампу 
чия преминаха на партизан
ска война, оттегляйки се в не 
присътпни райони.

Съобщава се за ожесточени
СТРАНИЦА 2
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Белград

Дали наистина трябваше
готвени да посрещнем зимата: ^Гбн"ОилГ^о- 
оре, ако леко забравим всички неволи, които 
тази зима сполетяха трудовите хора и гражда
ните в нашата страна, предизвикани от разли 
чни недоимъци и слабото функциониране на по
вече обществени служби. На фотографията 
тайл в един белградски 
ване.

: де-
магазин на самообслуж-

ПОДХЛЪЗВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
а ли бе нужно неблагоприятните клима

тически условия да покажат своя нрав, па ед
вам тогава да забележим колко проявите на 
безотговорност могат да предизвикат лична и 
обществена загриженост. Разбира се, че щеше 
да бъде много по-добре зимните неволи да не 
ни сполетяха, но това наистина нищо не ще 
измени в същността такова поведение на обще
ствените служби. Безотговорността и по-нататьк 
щеше да си остане онова което е, понеже тя 
до голяма степен е причина и за този недостиг 
,и застой в движението и слабото функциониране 
на многобройни дейности. Да припомним за 
някои наглед дребни примери, които ако се 
съберат на човека не са толкова невинни, впро
чем зд тях хората ето вече с дни сърдито го
ворят.

че от 5 хиляди вагони чакат по гарата и на 
открити коловози за изтоварване и намалявай
ки по такъв начин пространството за маневри
ране и разминаване на влаковете. Действител- 

някои причини — снега и ниските темпе
ратури — могат да се схванат. Но как да се 
схванат. Но как да се приеме и онова „допълни
телно обяснение'’, че товарните вагони, каго 
нравило рядко се разтоварват през неделята и 
в дни, когато не се работи", понеже магазинажа 
е „по-евтин" ог разходите по разтоварването и 
товаренето в тези дни!

Примерите са случайно взети, понеже 
истина ги има в изобилие. Същото важи и за 
явленията, забелязани в Загреб и Белград. По
ради немарливост Ид градската зимна служба 
в Загреб, стотици граждани след застудявансго 
през първата половина на януари се озоваха в 
градските болници с различия” пречупвания и 
изкълчване на костите. Дневно ставаха и но 160 
С'/,о бщителии зл оп олуки...

Не щс да изтъасваме какви са и колко 
са основателни реагиранията, когато се касае 
за ненадейни решения да се пести това или оно
ва, когато ставд въпрос за различни недоимъци 
които често и изкуотвено са предизвикани. Вси
чко товд главно е известно, иовд обществено
стта още как е значително да знае колко посо
чените явления са дали повод за сериозно счеп- 
кванс с носителите на редица слабости, пропу
ски, безотговорност. Не могат да се 
оправданията, че е трудно да се назоват вино
вниците, поради което много отношения не са 
разчистени, че не се знае точно кой за какво 
е отговорен. Когато такова нещо и има, тогава 
тъкмо товд с причина повече за критика, по
неже пак става дума За отделни лица и групи, 
които не отговарят на овоите добре им изве
стни задължения- Същността е в спазването на 
словото на догоаюреиото или записаното, 
случайно и за това етапа дума на второто засе- 
данио иа ЦК на СЮК, на което д-р Владимир 
Бакарич каза, че е „валиш от всеки работник

и трудов човек да направи да се направи борец 
3д функционирането нд системата, и то не бо
рец е думи, но и на неговото работно място, 
е неговите обществени функции".

На същото заседание един от по-видими- 
тс акценти бе, че „положителната оценка 
политическата обстановка дава възможност сме
ло да се противопоставяме на явленията 
уравкиловка, нсдисциплина, безделие и неспо
собност” (Андрей Маринц). Може 
да се каже, че с тези квалификативи на правия 
начин са оценени явленията на безотговорност. 
За която става дума, па и за техните съществе
ни причини.

по
1;о

ИЛ

СЪС сигурност

иа-

Въпросът на отговорност, разбира се, за
сяга далеч по-нашироко и по-дълбоко, отколко- 
то в тоя момент товд възлага жизнената дей
ствителност. По-инаквото отношение спрямо за
дълженията трябва неминуемо дд върви под 
крак за общата демократизация на обществото. 
Това би могло да бъде едно от главните напра
вления

В северната част на Бачка липсата иа бу
тан- гас почти всекидневна, предизвика оправдано 

и по-голям брой сто-негодуване у гражданите 
иански организации. Как и да не: производите
лите заявиха, че се стига до трудности в сна
бдяването с бутан-гас и поради недостига, 
и „поради многобройни нерешени проблеми със 
службата за набавка на една неотдавна учреде
на основи.а организация на сдружения труд п 
Белград". Във Валево снабдяването с гориво бс 
твърде критично. Когато в Общинската скуп
щина се срещнаха онези, които са задължени 
да водят грижа за снабдяването на града, се 
показа, че трудностите биха били значително 
г/омалки да не е имало —- субективни слабо-

на нашата целокупна обществена и по
литическа акция. При това центъра на теже
стта в активността би трябвало да бъде върху 
отстраняването на причините иа непоследова
телното прилагане на новите системоки закони, 
поради които така се натрупват проблемите в 
областта на създаването и разпределението на 
дохода, потреблението, износа и вноса, цените, 
разширеното възпроизводство.

Да се обърнем е лице към конкретните 
проблеми на живота означава да се изостри и 
въпроса за отговорността, като съставна част 
на изпълняването на всекидневните задачи. То
ва е предпоставка за успешно действуване на 
всеки трудов човек-самоуправитсл да не гово
рим за обществено-политическите организации, 
които с ио-голяМа чувствителност трябва да раз
глеждат всяка жизнона тема на човекЙ поотдел

но

приемат

сти.
За разлика от тези примери, следващият 

има свое „бизарно измерение": в Сараево от 
първи до осми януари пЪтнишкитс и товарни
те влакове на ЖТГ1 Сараево залсъсняваха общо 
72 хиляди минути, косто представлява закане
ше от 50 дни. Някои „редовни" товарни влакове 
с необходими стоки за стопанството и не уча
ствуват в съобщенията. Причина зд това с лип
сата на вагони, особено товарни, защото пове-

Не по.
Ме ще струва през забелязаните явле

ния. слабости и пропуски, леко да се минава, 
(Стр. 2)

-
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ДОГОВОРЪТ 

ОТВАРЯ ПАЗАРА
ЗАКОНА ЗАСДРУЖЕНИЯ ТРУДПРИЛАГАНЕ НА

СТАРИТЕ ОТНОШЕНИЯ В 

НОВА ПРЕМЯНА комбинати в средна и 
баланс нотвъРДи'повече 
имало достагьч

Деловата общност иа четирите
северозападна Бачка след 
„„ съвместно излизане на пазара 
,С постигне, но че за това досега не е 

инициативи и договори

Лндрия Сремчсвич

може много

е бил деен
самоуправи- да сеСъютвт на комунистите 

н развитието наВъв “аК са осгьщоство1Ц| °добриДереаУлтат11 
?елшпЛеаГаотношени„ н материалното производство

НО
на за добитъка. Инак взаимно на за Л не трябва да
се тълкува "като вид затваряне 
„ собствени рамки, но като вид 
техноложко свързване, коею гехноло производствените
разходи и дава възможност 
за пентабилно производство.

Предимствата на съвместно 
то излизане на пазара се виж 
дат и на примера на сътрудни 
чесгвото с4с сараевското пред 
Ч УПИ Със савместно

асюрти- 
се обо

тосена на миналата година за 
лични доходи в стопанството 
са разделени 15*1 милиона ди 
нара а в извънсгонаиството 
87 милиона динара повече 
отколкото са „позволявали 
самоуправителкитс споразумс

1ЮГ-приложение на разноред 
иа Закона и запазваше 

отношения в .«че

Началните резултати
олравдагелностталноВелимир Филипович върждават 

от сдружаването и съ3Дава' 
Яслова общност, коя

ЧСГИ-

бИТС
ва премяна". Така например
обществено-икономическите 01
котения и Елекгродистриоу 

Ниш са останали купе

Периодът от две години е намалява
пето нановите общество 

отношения. 
Закона за

момента съчи,,яваткъсо' време
но-икономически
дефинирани със 
сдружения труд, до бъдат но 
следователно приложени 
всички среди. Особено в оне 

където и по-рано са

то в
\т комбината и средна и се
верозападна Бачка: агропро- 
мишлепият комплекс „Сред с 
Бачка” в Църьснка, сслско- 

комбинат „сом- 
ком-

цията в
продажни. В трудовата органи 
зациЯ „Циле” в Димитровград 
получаването на дохода е ре 
гулирано чрез съответни иро 
цонти. В-Ь1* фабриката на вид 
ци в Свърлиг, кодто с в съ
став на трудовата организация 

Комшш" от Ниш изтъкват, 
чс в нея не се формира общ 
доход. За развитието на обще 
етвено-икономичеоките

много направено ни 
„Вочар" от Мсроши- 

който има кооперативни 
отношения с 2300 частни ссл 

производители

пия-
във Покрай тези слабости па за 

се говори за 
по-широкото

стопанският
бор” агропромишленият

„Бачка Топола' и агро 
комбинат ,А-

седаиието доста 
изоставането в 
сдружаване и свъРзпа1,с ,1а сро 

организации и създаване 
възнроизводствеш цяло

на Люби 
на Мсж

нриятис 
излизане съсзи среди, 

забелязвани изоставалия в Ра 
звитието на обществено-иконо 

отношения, къдетс

стоки
пл екс им значителноментът

гатява,
голямо

промишленият 
патии”. Все пак една годиш 
ле е достатъчна, за да може 

практика Да се приложат 
всичките разпоредби на Само 
у ир а юите л лото споразу м ени е
Известна затвореност, време 

както и някои 
нанесоха вреда 

след

представлява* 
предимство при разго 
големи” изкупватсли. 

говори са съвместно 
се има в пре

дни коетомическите 
са били силни технобюрокра 
тичнитс устройства и където 
Съюзът на комунистите е бил 
бездействен. Това, накратко 
казано, е оценката на Предсе 
дателството па Междуобщин- 
ската конференция на СК и 
Междуобщинския съвет на 
синдикатите на Нишки реги
он, които през средата на я«У 
а ри оценяваха . досегашните 
резултати по приложение 
Закона в Нишки регион и де 
финираха задачите, чиято цел 
е по-последователно и по-ускс 
рено провеждане 
обществено-икономически

то па
сти. Според думите 
ша Игич, председател 
дуобщичеката регионална 
щпост, в региона има повече 
текстилни фабрики отколкото 
общини, които взаимно ис съ 
трудничат. Подобно с поле 
жението и с предприятията 
от областта на строителството, а 
поради това, чс повече дреб

„кожопреработватсли"

вори е 
Когато се 
излизане, тогава

взаимната размяна

на
оС

отиоше надвид и
информации за процесите

договарянето за съз 
на цените в комби

съвместното
не на съществуващите

на нови продажни

пия не е 
то във

на
Ино недоверие, 
други явления

тази общност която
опит крачи със

пазара,
даването
патите.

на.
на използва 

и изскостопански 
без някакви доходни отноше 
ния и по-дълготрайно свързва 
не на интересите.

едногодишен 
сигурна крачка по пътищата 
на Закона за сдружения труд 

Освен
г раждането 
и складови пунктове в по-голе 

потребителники центре 
съвместния маркетинг и

НСнина териториалната си 
беше казанокоймогат да сс договорят — 

ще бъде носител на развит! митеблизост, както 
неотдавна на" заседанието на Ко 

комитет, те
Особено е индикативно пс 

ведениего на повече трудови 
организации и трудови оощно 
сти, къдего не се спазват раз 

нормативните

ве.
ето, както заяви директорът 
на Нишката кредитна банка 

кой да получи кредит”

подобни.
През миналата година, меж 

бе постигнат ц
ординационния 
много добре се допълват в 
тсхнолошко отношение, 
именно най-добрите резултати 

изтеклата година са осъ 
обезпеча

на новите
от Така другото,

за изследване на въ3 
от съвместно из 

панаирите в Нови 
Загреб, Белград и 

което също би допри 
към създаването на ус 

по-сигурен и по-ефи 
пласмент на произведе

ДУношенпя. няма
за развитието на този отрасъл

поредоите на 
актове, най-драстични са при 
мерите за неспазване на са- 
моуправителнитс 
ния. подписани между произ 
водетвените >и оборотните ор 
ганизации и нормативните ак 
тове за разпределението 
личните доходи. С акция 
Съюза на комунистите, синдп 
ката и останалите обществс

договор 
можноститепрез

ществсни 
ването на суровини за отдел 

преработвателни мощно 
във взаимната ра_змяна на

През изтеклите две годи 
ни, а особено през 1978 годи 
на, стопанството в Нишки ре 
гион стопанисва добре. Опи
тът показа, че са постигнати 
далеч по-добри резултати 
онези организации на сдруже 
ния труд, където по-успешне 
се осъществява процеса на са 
моуправителното организире 
не, където е по-голямо анга
жирането на непосредствено 
включване на работниците в 
приемането на решения по 
установяването на доходни от 
ношения- Примерите на Ма 
тикната и Електронната пре 
мишленост и „Ниш-експрес” 
от Ниш, „Планинка" и „Копа 
оник” от Куршумлия и други 
организации на сдружения 
труд в региона това очевидно 
потвърждават. В тези среди 
особено е важно и това, че 
е значително намалено про
странството за действувал е иа 
бюрократичните сили, особе 
но когато става въпрос за 
Сдружаване на труда и сред
ствата, развитие на отношени 
ята в разпределението на до 
хода и обезпечаването на 
средства за осъществяване це 
лите на развитието.

в региона. лизане на 
Сад, 
раево, 
несло 
еловия за 
касен

тъкмо в С а-сноразуме-
Съюзът на комунистите и 

Синдикатът, се чу на това за 
седание, не могат да бъдат 
доволни иитос достигнатата 
степен на влияние иа матери 
алиото производство върху 
работата на самоуправителнп 
тс общности на интересите, 
в които има още доста ела 
бости и стар начин на рабо
та. Подобна оценка бе изка 
зана и за самоуправителнотс 
планиране, където са налице 
едва начални резултати, па 
комунистите със своята актив 
ност трябва в самоуправител 
-ните органи и обществено- 

организации

ни
сти
стоки. При сумирането на де 
ловите резултати,

комитета проявиха готов
ност занапред по-повече 
работят

в на членоветена яията им.
Обща констатация е, чс 

най-малко е постигнато в съ 
гласуването на развойните пла 
нове и съществуващите произ 
водствени обекти. Именно, не 
би трябвало да се получи, 
че плановете за

на
дг

въРхУ разширяване- 
на сътрудничеството, кое 

то може да се заключи по ра 
зискванията по този въпрос 
какво и защо не е осъществе 

и какво занапред трябва 
да се направи?

сафактори в региона 
заключени численни самоупра 
вителни споразумения за вза 
имно
търговията и производството. 
Но как минава времето спо 
разуменията са „забравяни” 
па нищо съществено не са 
изменили и вече по-рано уста 
повените отношения, по-точно 
те и занапред остават купопре 
дажни, въпреки че в тези спо 
разумения се намират разно 
редби и за общ доход, съв 
местен риск, общи критерии 
по утвърждаване на цените..

ни то

сътрудничество между
следващия 

период да се 
поотделно. Би тряб 

доколкото е

но
средносрочен
правят
вало също така, 
възможно, отчасти да се съгла 

съществуващите развой

И покрай задоволяваща ра 
змяна, резервите все пак са 
присъщи. Сомборският ком
бинат например, е имал из 
лишек стоки, които са прода
вани на други, а кланицата 
в Бачка Топола не е имала 
достатъчно суровини. Подобно 
е и положението в птицевъд 
ството. Липсваха договори за 
по-пълно изплезване на мощ 
ностите за производство на 
птици, бройлери, конзумни 
яйца и подобни. Повече коор 
дикираност трябваше да съ
ществува измежду произво
дителите на слънчоглед и хра

суват
ни проекции за настоящата 
и идната година. Моментални 
те икономически интереси 
до голяма степен са присъщи 
при всичките тези въпроси и 
е необходимо тази практика 
колкото се може по-бързо да 
се преодолява за сметка на 
интересите на дългосрочното 
сътрудничество, което е основ 
ния фактор на стабилното 
стопанисване в ърху основите 
на Закона на сдружения труд 
и доходовното свързване.

политическите
да допринасят за по-нататъш 
нотоИли друг пример. Въпреки 

на комунистите 
през предишните две години 
повече пъти посочва за необ 
ходимостта от спазване на ут
върдените критерии при раз 
пределението на дохода, 
не воякъде се спазва. Понеже 
как по-другояче да се протъл 
кува фактът, че за девет ме

развитие на самоупра 
вителното планиране и за по- 
голямо влияние на трудовите 
хора при изработката, усвоя 
ването и реализацията из вси 
чки
бено на новите средносрочни 
планове за период от 1981 до 
1985 година.

че Съюзът

развойни планове,' осото

Обаче, има и противополож 
ни примери на непоследовате

Подхлъзване на 

отговорносттаКомунист
(от 1 стр.)

понеже поради тях огромно мнозинствоПредседател на Издателския съвет за 
всички издания на вестник „Комувяст“: 
д-р Антон Вратупш.

На Издателския съвет на „Комунист“ 
за Сърбия: Мария Тодорович.

Изпълняващ длъжността директор и 
редактор на всички из 

дания ва „Комунист“: д-р Здравко Леко- 
вич.

Адрес иа редакцията: БЕЛГРАД, Пло
щад Маркс и Енгелс 11, телефони: цен
трала 335-061, секретариат 330-184, НОВИ 
БЕЛГРАД, Булевард Ленин 6, телефон 
627-793.

Издава: Издателска трудова организа
ция „Комунист“.

Печата се на сърбохърватски, относно 
на хърватскосръбски (кирилица и латини- 

< щл), на словенски, македонски и албански 
и в съкратени издания на български, ун 
гарски, словашки, румънски и русински I. език.

хора
ненужно търпят последиците на нечия безот
говорност. Затова въпросът за отговорност е 
първостепенен политически въпрос. Всяко бавно 
решаване (или несъблюдаване) на жизнените 
проблеми на трудовите хора и гражданите има 
пряко влияние върху тяхното настроение. А 
тъй кагго сърцевината на нашата обществено- 
политическа система е грижата за човека то 
тогава е и логично в центъра на вниманието 
всички обществено-политически организации 
трябва да се намерят явленията, които на кой
то и да било начин нарушават

главен и отговорен

наРедакция на изданието на „Комунист“ 
за СР Сърбия: Саво Кържавац (главен 
отговорен редактор), Живорад Джордже- // 
вич, Велимир Филипович, Расгко Йоае- 
тич, Слободан Кжисич, Мжхайло Ковач, 
Обрад Кович, Йово Маркович, Бранмслав 
Милошавмч ■ Мнленткйс Вуксановжч. А

Секретар на редакцията Боян* Авгу-Ж

1И

к Излиза в петък.
4Л УКаз на °резидепта ва Републиката * от 22 декември 1964 
й* отличен с
Пиратство м

всекидневния 
живот и труд на хората. Да се противопостави 
натези явления всяк-ьде и на всяко място и на 
■начин, който гарантира, че те не ще се повта
рят, би означавало обективно ефикасна защита 
от всички облици на безотговорно поведение.

И
,, година, „Комунист"

е V... .„ДвВ мрод,м освобождение, ум’ от 12 декември 1974 с Орден 
едижегво със златен венец.цш.
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лото^се ГолГ™ —"Г " °б“
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°н- КЬД«™ бяха разгледани ™ Да Се 
дачите в реализирането на

Роля на

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ССРН В ЛЕСКОВАЦ ?енци“Дн?ИсЕсрнвАнЙшДУОБЩИНСКАТА КОНФЕ

в
нос/ а нашата
на слегема

А

с гема и 
вителна «

Досегашният опит в делегат 
ската система потвърди, че 
ни форми на взаимно св-ьрз 
ване и без достатъчна осве
доменост не могат да се ожи 
вотворят ролята и задачите 
на отделните структури 
тая система. В общините на 
Нишки регион 
често пъти са 
сами на себе ои в

систематизира досегашното 
разискване по делегатската, си 
стема и да конкретизира свои 
те задължения в тази област 
иа фронта на организираните 
сили.

В разрешаването

на
се ангажират 

на местни 
да приемат ре

шения въз основа на референ 
думи и събрания на трудещи
те се и гражданите. Нужно е 
да се настои при местните ст- 
вети да се формират коми- 
°ии' отбори и пр. Особено с 

кому необходимо

,на на акту-
алните проблеми във функни 

делегациите онирането на делегатската ; си 
предоставени стема, за които през послед- 

нзиамиране но време често се паятвдпп 
“аме™д и съдържание на ра иа всички общинскии региа
бота и тяхната програма за валии равиищ^ „ай^ного се
работа с диктувана от провра, дочаква от пълнотоос7тг,е 
мата за работа на делегатски ствяваие на конституционната 
те скупщиии. Особено е важ ,роля на Социалистическия съ 
на отговорността на делега- вдз. Тота щГре™ че^?лот
лаИТобшег^ЛеГаТИТС КЪ" трУ Н° внимание трябва да с/шо 
да, обществените средства зе свети към развиването на !-ек 
производство, самоуправител- шиите при ССРН, защото • те 
вият досгъп в разрешаването са истинското място за ае!ле 

всички въпроси от област гатското договаряне, съглжто 
та на живота и труда на тру- ване и аргументиране на <Ьб- 
дещите се и гражданите. До Щсствена критика. Същевреме 
сега твърде рядко са отзовава ^°Р4 а*Т^2»РаГе Т 
ни делегати за неотговорно 
изпълнение на задълженията.
Затуй тези обществени 
ки не трябва да се прилагат 
анонимно, а по същия начин

роля на 
може успеш 

реализира само с пое 
тоянна дейност и политическа 
инициатива на Съюза на . 
нистиге, Социалистическия 
“останалите оощесгаено- 
политически организации , 
деини фактори за развитие а 
самоуправителни отношения 
свщата. в местната общност 
чрез различил форми на негю 
оредствено конституиране и 
определяне се приемат реше 
ПИЯ за: г

— задоволяване на общите 
интереси и нужди на гражда
ните и трудещите се в МО 

въпросите от общ 
рее за общината 
киге I 
общности-

кон
мест-слитуционната 

ната общност.
Въз основа на Конституци 

ята гражданите и - 
се най-непосредствено осъщес 
твяват своите самоуправлгел- 
ни интереси в местната оощ 
ност. Рразрешаването л ост. 
ществяванеш на общите 
тереси и солидарното задовол 
Я»ане на личните-и общи нуж 
ди във всички области 
вота и труда изисква 
ните и

съществуването 
на мировите съвети, сЪвститс 
на потребителите 
те услуги,
народна отбрана и обществе 
■на самозащита и т.н.

На територията на Южно- 
моравски регион са учредени 
Н21 делегации с 12 508 
нове на делегациите за обще 
ствено-политическите общнос 
ти и самоуправителните общ 
ности на интересите. Но, 
още е малко влиянието на 
делегациите за приемане на 
отговарящи решеяия 
щинските скупщини и в скуп 
шините на самоуправителните 
общности на
статира МОК на ССРН в Лес 
ковац. Все още малко е и 
недостатъчно сътрудничество
то на местните общности с 

са трудовите организации,
къде и не съществува. Някои 

на считат, че проблемите в мест 
ните общности нс са и проб
леми на работниците в ООСТ. 
Напротив ни то една не може 
да бъде индиферентна 
проблемите на МО.

Съ-
и ползващи - 

отборите затрудещите като все

ля чле

на жи- 
граждг 

мест-
самоулравител- 

но да се договарят, като 
ват сволте интереси с 
организациите на сдружения 
труд и самоуправителните об 
щности на интересите.

все
трудещите се в ;

ната общносг инте
свързването «а- делегациите, 
за което конференцията' прие 
конкретен договор, се очаква 
че ще се раздвижи истинска 
та активност в 
база.

и по-широ-
обществено-поллтическисвърз 

тези нс
в об-

мер-
— вършене контрол как се 

изпълняват решенията 
ви са самоуправителните 
шения в МО.

В Южноморавски
местните общности 

потвърдили като 
твен фактор в системата 
самоуправителлата

интересите, кон-
делегатскатаи как 

отне
За да се 

е стигнало
оцени до къде се 

практическата 
реализация на конституцион
ната роля на местната общ
ност, изхожда се от самата 
организираност на сЪщата. 
Направени са сериозни крач
ки за най-подходящата гол е 
мина на една местна общност. 
Но броят на жителите 
броят на селата в нея са кри 
терии,
лично са взимани за определ 
яне територията й. На теритс 
рията на Южноморавски ре 
гион има 405 местни общнос 
ти, от които в Сурдулишка 
община 
градска 37, или почти всяко 
село
местна общност. Гражданите 
и трудещите се в една мест 
«а общност има правото 
се изясняват за отцепленис от 
една и присъединение 
друга местна общност, а окон 
чателио решение по 
приемат общинските скупщи-

регион дов
Колективносега ръководенеа ня-се същес-

Делегатите на МОК 
на ССРН в Нип али етически отношени^ 

и обобществяването на 
Ръководещите функции 
Затова от деловите гру
пи, конто вече работят 
в целия регион, се очак 
ва успешното извършвг 
не на всички

социалис 
тическа демокращщ, а в деле 
гатската система като основа 
където трудещите се и граж 
даните утвърждават полити- 
ката. Въз основа на съществу 
ващите данни в МО съществу 
ват различни форми на рабо 
та. Събранията «а трудещите 
се и гражданите са най-важ- 
ният самоуправителен орган 

местната общност. Ако на 
същите се разглеждат същес
твени битови въпроси, тогава 
те са масово посетени и учас 
тниците в разискванията тър
сят акция за разрешаването 
на проблемите.

И работата на съветите на 
местните общности в Южно
моравски регион положително 
бе оценена, макар че тя е 
различна в различните общи 
ии. Те разглеждаха битовите 
въпроси в съответните общ
ности, проблемите в областта 
на здравеопазването, детската

поддър 
жаха идеята на другаря 
Тито за установяване 
за колективно ръководе 
не, което значително

към
ИЛи ще допринесе за увели 

чението на личната 
колективна

Местното самооблагане, 
сдружено със оредствата на 
ООСТ

икоито досега най-раз ПОДГОТОВ
КИ за възможно по-пос 
ледователно го прилага
не на тези принципи как 
то в делегатските 
Щили, така ц в общес
твено-политическите ор 
ганизации, — 
си мир Йович,

ОТГОВОрНОС! 
и за осуетяване появЯва 
нето на лидерство, гр> 
пировки и кариеризъм 

Титовата идея по съ 
държанието си е дълбо 
ко революционна и не
гов още един голям при 
нос в развитието на са- 
моуправителшгге

и на самоуправителни 
те общности на интересите и 
с тези от използване на обще 
ствени имущества (пасбища, 
гора, кооперативни 
от такси за вадене пясък, ча 
къл, камъни и пр.) представ 
ляват и по-нататък основен 
източник на средства за задо
воляване на интересите и ре 
ализиранс на програмите 
местните общности. Програми 
те на местните общности тряб 
ва да изразяват нуждите 
да бъдат определение на всич 
ки граждани
констатира МОК на ССРН 
Лесковац.

скупв
домове.

19, а в Босиле-
каза Де 
председа 

тел на МОК на ССРН г 
Нишки регион.

представлява отделна
соци-

0да
по който делегатите се изби
рат.

Говорейки върху всички те 
аи съществени задачи, Деси- 

оамо ня- Иович, председател на
оценки МОК на ССРН, във встъпител

ния ои доклад изтъкна, 
вече няма никакви 
дружници на ССРН (салхо 
във връзка с работата 

за цел да ССРН в политическата сиСте 
ма. Но фактът, че в региона 
са организирани само 350 по 
«1 местна конференция) по
казва, че още сме недостатъ 
чно оргашхзирани 
общност. Противоположно на 
това, на равнището на общи
ните и региона имаме всички 
форми на организиране, 
то ще рече, че сме по-добре 
организирани във форумите, 
а последсгаие от това състоя 
ние е и по-голямото - влияние 
«а същите от това на труд е 
щите се и гражданите върх> 
политиката на решаване го, кт 
за Иович.

В същността на всичките 
оценки и заключения съдържа 
но бе определението, 
тинските делегатски 
ния трябва да сс осъществят 
чрез живата комуникация и 
контакта с делегациите и де- 

о» легатите, а не за тях да сс 
са води преписка. Необходим с 

постоянен интерес за истинско 
то отношение на делегатските 
скупщини към всички шшцип 

нг тиви, предложения и «изисква* 
мия- По такъв начин най-ефи 
касно ще се осъществи деле 
гатската система.

към
Всъщност това са 

кои от съществените 
и констатации, които бяха пс 
твърдени на неотдавнашното 
заседание на Междуобщинск? 
та конференция на ССРН г 
Ниш, която имаше

и
въпроса

и трудещи сс чевни. дилеми
Местната общност не с са- 

мо фактор на децентрализа-
в

наБ. Костадинов

ПЪРВИЯТ КОНГРЕС бяха единни по отделни важ 
пи въпроси. Обаче, по въп 
роса за обединението същес 
твулаше пълно единодушие.. 
Така основата за обединени; 
бе приета 
нсд се казваше първо, че име 
то на новата парпия тряова 
да гласи Югославока социали 
епическа раоотмическа 
тид (комунисти). След 
партията възприема 
малиа програма на 
оките социалистически пар
тии, според която единегвело 
чрез преминаване на капита
листическата частна собстве
ност... над оредствата за

местна а
През април 1919 година в Белград се състоял 

конгресът на Социалдемократическите партии, на 
който е била основана Югославската социалдсмокра 
тическа работхгичсска партия (комунисти). ПАВЛЕ ПО 
ПОВИЧ, един от участниците на Първия конгрес опис 
ва началото на работата на конгреса.

—За конгреса била 
под наем залата на 
„Славия" на днешния площад 
„Димитрие Туцович". Това бе 
малък хотел, а сградата бс 
разрушена по време на бом
бардировките на Белград на 

април 1941 година. На вхо
да на хотела бе изтъкнато 
червено знаме, пазено от един 
другар. Залата бе окичена 
скромно. Няколко букети цне 
тя във вази на председател
ската маса, червени знамена 
от лявата и дясната страна, 
по стените лозунги: „Проле
тарии (гг всички страни със- 
динявайтс се", „Да живее Ин 
терпационалът..."

В Белград пристигнаха пред

лата па „Славия". Ксхнгрссъп 
започна 
химн, изпълнен от хора па де 
легатите от всички краища на 
нашата страна...

единодушно. в
с работническия кос

пар 
това 

макси- 
югослаа

При откриването на конгре 
са председателят иа партиЙ-ставитсли иа огромно болшин 

ство от членовете 1га Социал 
демократическата партия на 
Хърватско и Словения, пред
ставители на социалдемокра
тическите групи от Лойводи- 
иа, Македония и Черна Гора. 
В навечерието иа конгреса иа 
конференцията в Народния 
социалистически дом бяха из
брани конгресни комисии, за 
да може конгресът да работи 
по-леоио. Тук бе избран и вс 
рификационеи отбор, който 
веднага започна да събира 
пълномо щидта.

Конгресът започна да рабо 
ти на 20 април около 9 часа 
в присъствие на 452 делегати, 
кои то едвам сс сместиха в за

взета
хотел ния и синдикален съвет 

Белград, като домакин, 
нссс уводна реч. 
говори за буржоазията, к-оятс 
сс обсди-нява и все по-жесто- 
ко напада правата на работни 
ческата класа, а след това 
говори за конгреса, който 
имаше историческа мисия дг 
извърши обединението иа це
локупния югославски пролста 
риат...

След топа конгресът избра 
президиум... За пръв предсе
дател бил избрал Филип Фи- 
липопич, който и председател 
стпува първото пленарно засс1 
да ние... По време на конфе- 
са, разбира се, мненията не

не
произ 

И той пръг

пре
изводство в общсстаена соб
ственост... може. да сс осъщес 
тви това, големите стопанства 
и доходи от обществения 
труд да бъдат ползвани 
ония класи, които досега 
били

че ис- 
отиоше-6

екоплоатира!Iи, източник 
на иай-голямо богатство 
то източник на беда и сксплс 
атпране... След приемане 
предложопията бс прието обе 
дйнението.

(Д. Нукобрптопич. Първият 
конгрес)

ВМС(

М. Величков
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ЙСТВУВАКЕТО ИДС!1-1«» 

ВИШЮ НА ДЕЛЕГАТСКАТА Е ИСТЕ
За НО-ефи па но Р' яища, къДсто аК™
В тази ос ските ск различна, Д°

„а сдРУ »осгга на СК дейни
се УС като СД Ш бс3действуват.

- с*>° & ос касае предано за час
а „ СК работещи в грд

Ги които' често в месгаата

ИЗ ДЕЙНОСТТА ПА

ДКТУАЛНИ ТЕМИ

ВРЕМЕ ЗА
ДЕЙСТВУВАНЕ

СЪЖНП1!оиваГ"“ракаД но 
‘•ч УС‘Р 11 *ошН0СМ “ идоча, тс в 
0,!Н Ьарио, долНа На

кои

оглед на 
условия

действуваме.
организация

трябва да

вече с 
него 
каспо 
ловна 
женил 
трои и 
за наГЗ публичното 
предложено

и по-

«а цол.» 
мс

п ПУОЛИЧНО оос-дЖ
‘-новото ори,

иизациошю устройство В У

квдето акцията ку

нища във връзка с “ОД^рс 
ииого на метода и съдържа
"ииг° “а '"що трябва да

статута ри ю
кон

на

«градска община с: зо;тс 
... .лии илцо»-*“ ч ““И

рпЧ,нц»раан,а ^ 
^алястнеска ,

аред|1

трудконференция
комунистите.1 ЛОЖиС,

ух'ли°[)' „„ на кои голюоа1'а и ДР- * 11се разисква --
обсъждане е 

създаванезд ходаг\кц*т»га по
раод^и/ксгАа

но ВЪРВл1

^ьро*1>1. 
^иъДЦпЯ' 
иийСне аОАИЙИ,
иродллдеапА^
на, преди 
коироьодът
люоа^ки и 

само

Кроило
на акцияга слокгрифика-110

цпя.У1СШ-темпоие.
дао годпЯй дале
ое траоирач 

ЛИСННолИ раи°П, 11 о 
ЛвтсН

Р1 там 
ца, се изоират 
комитети ге по 

У13ГОГВЯ в'
НОВИ ил»1 

плаао
се и 
сгаригецпя-доуазраоотваА 

ве за изграждане ю
коразпределигелиата
мрежа, в договор 
дисгрмоуция в лесковац. 

газдвижва се акцията
електрификация в ония сели 

в коиго е

СОЛО. ДОд1Па
с (^АеКАулфПцпрапо.

„^ко домакинство в оош.пц 
чо вече грога година огделя 
яо зоо д^в-ра за довежда»- 
на електрически ток в иеелок 
трлфициранию селища, а
щ,и>ска1Л скупщина посред

. ?,вом Фонда за насърчава 
не развитие го в сгошшек.. 
изосганалнгс краища в ес ир
оня и чрез бащеовн кр-ди‘. 
с Яооезноч,о,а около ю ,анл. 
ена динара.. С кои сред-»», 
тряоьа ДД еа електрифицира ■ 
1 .ложие, иелуг. тю

някои други села, 
не е нан-до-

До^о» и 
на Иоцяло на пмс-

1 0|\сЛ<. щииага,
° " Общинската

ГЖсКА ОЦЕНКА 
била нозагяъ* ИЗМИНАТИЯ 11 )Н 

дала; събират се наричан Изхождай,си от
средства, за да може тази н •
лезна благоустройствена ак
ния да завъРши- 
Ц явно с, че ИС онва Да сс ча 

ос прани да дойде и 
с тази тежка

Г10
ПА

решенията 
конгрес

А» ч*1»
нана Единадесетия 

ПОК И ОСМИЯ КОШ рос 
екс. извършена с критическа 
оценка на практиката на омо 
за на комунистите
стнява,,1П'0 на 
чсската му роля-

на

в осъше 
ИДСЙ'Ио-1 юли ги 

Сумирани
са положителните опити и 
дадени насоки, за да 
активността му занапред Д 
бъде по-плодотворна и но-оо_ 
гата. На първо място, тя тряб 
ва да се нагоди към настоя 

момент от развитието 
система и а

ка някои 
да се натовари 
л отговорна задача. 

Ако всичко въРки
Аларадоио, 
вор, каю и 

които по-рано
разпределен орояг на тра 

фопосговете.
и докаго от една страна

скупщина и ооще- 
органи

„Свобода'според Един цех в че са поели 
в трудова 

а в- тру 
говоря!

план, в настоя 
повечего общност казват, 

редица задължения 
та си организация» 

организация
трудова органи 

говорят обратно. й 
другия случаи 
от тях не са

в предвидения вече основни организации на
СК и В кооперация „Сточар ■ 

Също така. набелязани са 
и предложения за създаване 
на отделения и активи в п 
малките стопански и нестопан 

организации.

197У година 
Бооилеградска община

оре щата
ОС. села в

ше получат ток.
Затова сега, през

месеци, когато са налице вси шИя 
чки условия за акция, трябва на политическата 
бъизо и енергично да се дей ооциалистическото самоуира 
ств^ва. Да не се изпусне ни влепие и трябва да се разви 
то ден да мине без да се свъ 
рши някоя работа
електрифицирането
та. В тази акция е
пълно единодействие.

довата 
ооратно.
зация 
в единия 
зов сетно число

зимнитещянскагас гвеяо-политическите
общината правят у- 

акцията час. по-скоро 
бъде доведена до успешен 

местните общности не 
са достатъчно активни.

този въпрос неот 
беше устроено съвеща 

на ме-

п в
зации в 

- ОИЛИя
и в

ски' да активни.
Имакрай. в съсе 

кога-
предложение 

местни общности.
около

=В™ '*»=
гош. Създават се следните първични организации л о.

Затуй по на села- 
нужно

дни
то се разискват 
общ интерес, да се 
съвместни събрания, 
сигурно .може да бъде само 
от полза за провеждането на 
подетата акция-

Във връзка с бъдещата ра 
бота на Общинската конфе-

въпроси от 
свикватдавна

ние с председателите
общности и делегации 

Общинската скупщина 
отново

коетостаите 
те в 
с цел

Борис КОСТАДИНОВ насеакцията

СКС в Димитров 
община е изнесеноренция на 

градска
и предложение занапред да
се избягва дублирането на 

и тела. Касае

В ООСТ „Димитровград”:
— първична организация на 
—- първична организация -

СК в цех „Обувки”, 
на СК в цех „ техни

чески стоки ,
първична организация на СК „нишки ,

на СК „Метални из
комисии

ЗА ПО-НАТАТЪШНО ВНЕДРЯ 
НА ДЕЛЕГАТСКАТА

разни
— първична организация

делия” и ВАНЕ 
СИСТЕМАВ ОСТ „Свобода" се създават:

— първична организация на 
дост” (производ)

— първична организация на 
де ще’’ (търговия) и

трудовата общност — общи служби.
В „Сточар”:
— първична организация на СК в ООСТ „Ни-

СК в ООСТ „Мла задачиЕдна от основните
Съюза на комунистите 

Димитровградска оощина е 
да се устрои така, че и най- 

степен да съдействува 
за по-нататъшното укрепване 
на развитие на делегатската 

при което ще идв? 
Ръководната роля

СК в СОСТ „ьь пред
в

голяма

шава”.
в ООСТ „Тър-— първична организация на СК система.

до израз 
на работническата класа. Мото 
дът на идейно-политическотс 
действуване на СК трябва да 

възможност комунисти

гокооп” и
— първична организация на СК в 

общност — общи служби.
Според същото статутарно решение създават 

се отделни първични организации на Съюза на ко
мунистите в Момици и Мъзгош.

трудозат
Мотив от Босилеград

даде
те наистина да бъдаг напълно 
ангажирани на всички равни 

при всички обстоятел-

^|11111НЦ1Р!ШП111|

В организациите на сдружения труд „Свобода” 
„Сточар", в Центъра за предучилищно и основно об
разование и възпитание и в основната 
на сдружения ТРУД „Димитровград" се създават кон
ференции на Съюза на комунистите.

Към първичната организация на Съюза 
комунистите при гимназията „Йосип Броз Тито*' 
създава Актив от преподаватели-комунисти и Актив 
от ученици-комунисти.

Изборите в новосъздадените първични органи
зации на Съюза на комунистите що бъдат извърше- 

до края на февруари настоящата година.

ща и
ства, където демократически 
и самоуправително се рази
сква и решава, разбира се 
не като политически тутор 
или арбитър, действуващ ос

организация

Без колети и писма на
се трани или извън или 

системата.
изнад

но като органич 
цяло със самоуправител 

система, като негова въ 
двигателна и моби-

Зимата създава неприятности, но затуй пак 
трябва да се организираме и да ги преодоляваме.

' Обаче случаят с пощата в село Каменица ни 
говори нещо . друго. Там вече един месец пощата не
редовно . пристига, не могат хората да изпратят ко
лет... В последно време и лекар не идва редовно.

Какво значи това нещо за височките села — 
не трябва и да изтъкваме. В седемте височки села 
живеят предимно старци, на които връзка „със све
та" им е необходима. Как ли се чувствуват откъсна
ти и забравени? Необходима им е също и лекарска 
помощ.

Затова малко очудва отношението на управле
нието на пощата в Пирот, което не предприема се
риозни мерки за нормализиране на пощенските съоб
щения- Засега пощата върви само до В. Ръжана, 
докъдето пристига и рейдът.

Пощата би трябвало да организира пренасяне 
на пощата по друг начин и до селата в Горни Ви
сок. Защото зимата е дълга, а нуждата от пощенски 
услуги всекидневна.

И I ({чМйМЯННИе***"- - -чгязрраиа

но
ната
трешна
лизаторска сила, която се по

ни

твърждава и изявява във все 
кидневната си акция- 

Ведно с останалите субекти 
на политическата система Оью 
зът на комунистите трябва ра 
вноправно да решава като 
съдействува за взимане на 
най-Ддекватни решения от 
интерес за работническата 
класа.

ва в унисон с промените, ста 
ващи в нашето общество.

С оглед на промените, ста 
нали в основите организации 
нд сдружения труд съгласно 
Закона на сдружения труд, 
явно е, че са необходими и 
промени в организационното 
устройство на Съюза на кому 
нистите. Така например, има 
нужда занапред в конфекция 
„Свобода'1 да бъдат създаде
ни две,
една организация на СК, в 
ООСТ „Димитровград" ще тря 
бва да бъдат създадени

ЩЕ СЕ РЕОРГАНИЗИРАТ И 
ПЪРВИЧНИТЕ ОРГАНИЗА
ЦИИ В МЕСТНИТЕ ОБЩНО 
СТИ

Не малък проблем 
представляват малките партии 
«и организации в местните об 
щности. Има села с по 
цина

засега

некол
членове на Съюза на 

комунистите, които сами 
могат да създадат 
организация и затуй както е 
предвидено и в новото стату 
тарно решение, ще се създа 

общи партийни органи 
зации за по няколко села.

На днешното си заседание 
Общинската конференция ще 
обсъди и начина

не
партийна на прилага

не на колективно Ръководство, 
подето от инициативата на др. 
Тито на Десетия конгрес 
синдикатите.

вместо досегашната

надат
и по-

М. А.
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ИЗ АКТИВНОСТТА 
БОСИЛЕГРАД СКА НАобщ"наРЕНЦИЯТАв

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ НА ЖЕНИТЕ

Професионална
на жените

ГРАЖДАНИНЪТ ПРЕД ГИШЕТО
1подготовка ИМА И НЕНУЖНО 

РАЗКАРВАНЕ
в своята програма КонсЬе 

унцията за обществена
къмТ НЛ,ЖеИите- действуващакъм Общинската конферй- 
Ция на Социалистическия съ
юз, в Босилеградска 
важно

Трудещите се и гражданите и сшгалигр 0 
ито те осъществяват своите конституционни и само * 
нрави,слтш права не могат да 6ъдатТдеТаи Гтря^'
начин „„ 1 Т' Ла сътРУДИичат. Само но такъ»
начин трудещият се ще може да осътесгвива Ъ 
свои права при еднакви условия °Съ1цесТВЯ'‘а 

Кога най-често

лификация. Решаването н 
този изключително
проблем 
за обществен 
■ни те

дкна в Босилеград. Заетите 
жени са изправени пред диле 
мата:

труден 
конференциятг 

а дейност на же 
съблюдават

ет° на „дребно- стопанство 
примерът с откриване нг

оГсупви •'Народш1 РадинЙсг" от Сурдулица показва, ч
„дребното” стопанство налети 
на дава възможност 
скорено

в
какво да предприемат 

понеже няма къде да оставят 
децата ои. Нуждата от еди.- 
такъв обект е налице 
мо зарад 
това предучилищно заведение 
биха настанили 
други жени, 
зирано

В«,,1ЧКИвоощина
оретворя=0енГДрееше"ия“

«а единадесетия конгрес на 
с-ЮК, Осмия конгрес на Скс 
Конституцията, Закон» 3- 
сдружения труд и други ‘ 
кументи, уреждащи нашеге 
ускорено общесгвено-нкономи 
ческо

развит*
граждашшът — страна оставане са недоволен?

заетите жели. В

и мпгатТ' ° та3и 0бласт има Редиад въпроси, кои то могат да се уредят, за да може процеса на разре- 
шаването им да върви много по-бързо.

На първо място — 
нистриране и преписки, или 

формализъм в работата.
ил лк 1аКЗ напримеР' често пЪти за да се издаде ед- 
но обикновено решение, се развива и разширява пое 
тънката около разпитването аа свидетели, досгаоя- 
ието на редица други документи, вместо да се вземе 
сведение от Съществуващите в архивите данни 
казатели. д

децата си с 
желаят органи 

Да възпитават най-за по-ус 
разрешаване пробле 

на незаетата женска рабе 
ръка. Засега в

малките.
Накрая в разговора С. Ми 

това изтъкна, че Конферен
цията за обществена дейност 
иа жените ще се застъпва за 
по-широко включване на жс 
ните в обществения 
мшчески живот, в делегатска 
та система и изобщо в оамоу 
правлекието.

ма
тна
ботягразвитие, като 

на фронта на
него рс 

работнички 
плетачки. Би трябвало обаче 
възможностите да 
всестранно и този 
разшири.

състав някодкона част 
зираните

има много ненужно адми- 
както другояче се казва

органи
социалистически си 

Конференцията за Оощес 
твена дейност на жените 
вно се ангажира по създава 

на секции за обществена 
на жените в местни 

Тези секции 
ни осведоми председг 

■конференцията 
СЕВДА МИТОВА, занапред ще 
трябва да изиграят решаваща 
рол*

ли се проуча- 
путнкт да се 

поз ■
ела и и конекато обхване 

че жени в общината.
Отделен 

влява

не
проблем 

липсата на детска пра
дейност предете-

общноеш.те и по-Ст. Н.както
телката на Това нещо само удължава 

нето на търсенето удостоверение 
нервничене на гражданите 
служба също губи ценно

За изграждане например на жилище са необ
ходими най-малко шест допълнителни 
макар че тази постъпка би могла 
мали и граждинът да бъде улеснен.

Нерядко става дублиране на работата 
утвърждаване на самоличността 
валиди, утвърждаване на права 
мейства и пр. макар 
ходимата документация.

Ако добавим тук и не винаги любезното от
ношение на някои лица, вършещи 
гражданите

СУРДУЛИЦА: ИЗ ДЕЙНОСТТА НА 
КИЯ СЪЮЗ

времето на издава- 
като довежда 

страни, а въпросната
СОЦИАЛИСТИЧЕС ДО

!време.във възпитанието и об 
разованието на жените 
мо в босилеградского село, нс 
и в града.

Програмиране на активноститене сс
документа, 

малко да се на-
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО на 

Общинската конференция на 
Социалистическия съюз 
дни обсъди програмата за ра 
оота през настоящата годи
на. Същата програма ще 
бъде разгледана и приета от 
Общинската конференция на 
заседание, което е насрочено 
за началото на идния месец 

Една от централните теми 
освен програмата за работа 
през 1979 година, ще бъде и 

от анализ на проведените избори Социалистическия 
за скупщините на местните 
общности и въвеждането на 
единно самооблагане за цяла 
та територия на Сурдулишка 
община.

Според програмната насо
ченост всички задачи, които 
занапред ще разглежда и об 
съжда Общинската конферен
ция, произтичат-от становище 
та и документите, приети о:
XI конгрес на СЮК, VIII кон 
грес на СКС, Конституцията,

За образованието на жени Закона за сдружения труд, ста 
основно и новищата и заключенията на 

предвидените кур ССРНЮ и ССРНС, какго V.
заключенията на Общинскатг 
конференция на ССРН.

Безспорно и занапред в дей 
— СЕРИОЗЕН носгта на ССРН ще домини

рат въпросите .на обществено 
икономическото развитие на 

най-сериознитс Су.рдулишка община, преди 
всичко укрепването на стопан 
ството и повишаване на пр. 
изводитслността на труда.

Различни облици на дей- 
сскции ;и тюдружни- 

ци и местни организации — 
активно щс се занимават с въ 
просите на комунално-битове 
то строителство на село, урс 
ждането на околната ореда.

Особено внимание и заиан 
ред ще се отдели на функцио
нирането на делегатската си< 
тема, сърцеицната иа самоун 
рвителната система и демок
рацията на обществото. До- 
оогашниге резултати са добрг 
предпоставка за още по-гол* 
мо проникване и заживуваик 
на делегатската система в цс 
локугпгид живот иа насслсчшс

ки дейности 
ството до социалните

от произзод- 
грижиСЕМИНАРИ И КУРСОВЕ и при

на граждански ин- 
на издържащи се

че за същите съществува пеоб-
тези и рекреацията.

С други думи, всички нале 
жаващи въпроси: средносроч 
ното

През средата на миналата 
година за жените от местните 
общности Босилеград, Люба- 
та и Лиоина се проведоха сс 
минари на тема: „Дом, семей 
ство. хигиена и козметика” 
Резултатите са задоволяващи 
па затуй и занапред такъв 
вид образование ще се поддър 
Жа с жените.

Разчитайки на помощ 
Съюза на социалистическата 
младеж и общинската органи 
зация на Червения кръст, на 
скоро трябва да се органи 
зират курсове по първа ме 
дицинска помощ. За улесне
ние на жените ще се органи 
зират и курсове по кроене 
и шиене. Очаква се специалк 
зирана помощ да окаже Цен 
търът за икономика и съвре 
менно домакинство от Лескс

стопанско развитие, съз 
даването па кооперативни от 
ношения и сдружаване на тру 
да и средствата, въвеждане 
на насоченото

тези услуги
страни, тогава не е трудно да заклю

чим, че голяма част от недоразуменията се ражда 
именно пред гишетата.

Затуй е необходимо да се изучи възможността 
за съкращаване на много от ненужните формалнос
ти при обслужаването на гражданите.

Защото оня, който цени своето време — цени 
и чуждото. По такъв начин

на

образование 
залесяването и пр. ще бъдат 
постоянна грижа на ръковод
ството и организациите на

съюз в
Сурдулишка община. и двете страни ще бъдат доволни.Ст. Н.

РАЗЧИТАМЕ 

НА ВАС
вац.

от селото Приятно беше на 15 януа
ри да си в Димитровград. Мж 
го приятно и весело. Целия! 
град
именно Димитровград е наче 
ло воред 15-те общини в Ни 
шки регион по внасяне го нг 
средства в Титовия фонд зс 
спинонди-раие млади работни 
ци и деца на работници 
по-низки лични доходи.

те
здравно 
сове ще имат особено зна 
чение. ликуваше от това, че

НЕЗАЕТОСТТА
ПРОБЛЕМ

Един от 
проблеми, с които се стълк- 
новя^а Конференцията за 
обществена дейност на жени 
те — както изтъкна Митоаг 
— е проблемът за незаегат; 
женска работна ръка. За раз 
решаването иа този ироблег 
«е са достатъчни само усил у 
ята на Конференцията, нг 
ще трябва да окажат по
мощ и останалите обществг 
но-политически сили в ком> 
ната.

Понастоящем при Общно 
стта по заетост в Босилегра; 
има регистрирани 190 жени 
които търсят работа, Спорс/ 
свободна преценка над стотг 
на от тях нямат никаква квг

с

В препълнената зала на Цен 
тъРа за култура в това януар 

студоно и омегоаит.) уг 
ро кънтеше от пеани за Ти 
то, изреждаха сс оратори, ко 
иго споделиха голямата 
дост.

Неописуема беше и ростта 
иа .родителите па учащи ю сс 
■и студентите, кои го получава 
ха стипендии 
фонд.

ствие
око

ра

Титовияог

И тс бдха развълнувани и 
При подписване го ж 

ог 93-
горди.
декларациите на носии 
стипендианти от пег.ия випуск 
сс челеше една и съща мисъл 
РАЗЧИТАЙТЕ НА НАС1 

Ма тях наистина и трябвг 
защото Тито

то.
Дейността на секциите, кг 

то облик иа изява на ССРН 
щс бъдс ПОСТОЯННО в ЦеИГ'ьР[ 
та вниманието, и иа Предсе
дателството, и иа Общинска 
та конференция ла Социалис 
тичесюия съюз. Секциите пък 
от своя страна дейно щс 
включат в разрешаване го, .аиг 
лизирането и програмиране
то ла многостранните човеш-

д?. разчитаме, 
вигс
иай-дзбрите ученици и студен
ти, и утре сигурно ще бъдан 
ентусиазирани специалисти — 
смели борци за по-нататъшиг

стипендианти са всре;

•изграждане иа нашето само- 
сс управително социалистическо 

общество.
Моменти от подписването: Радост и надължепкаМ. А
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шв ГГеамоУПЙ8Ш

РАЗВИТИЕ ИА

ТЙЙЙПЕ-В ЧЕЛНИТЕ 

РЕДОВЕ ЗА ПО-ИНТЕНЗИВНО 

СТОПАНСКО, РАЗВИТИЕ
_ ОПРЕДЕЛЯЙКИ ЗАДАЧИТЕ ИА СЪЮЗА^НА ^“^^“иКОНОМИЧЕ

Йото Развитие и а" общината и ^еЙП1™скватМо?ЕкомУнистите
В^НА ДА СЕ ПРЕТВОРЯВА НА

с УСКОРЕНИ ТЕМПОВЕ

БОСИЛЕГРАДСКА община

ОРГАНИЗАЦИИ НА ПО
ДЕЙНОСТТА НА ОСНОВНИТЕ 

СДРУЖЕНИЯ ТРУД

СПОРЕД ПЛАНА ЗА НАСТОЯЩАТА 

ГОДИНА-20 НА СТО ПОВЕЧЕ 
ПРОДУКЦИЯ

НА СТОЯЩ АТ А ГОДИНА — 20

I'ИЗ

Ш0ЖЖдукния
г

НА СТО
изнесени над шест 

гин мо гори.
на останалаге 

гдшгно планът 1и

боти, са 
ХИЛЯДИ ТОЗИ 

о структурата
основните организг.

»р>М и
кХСЖД/

н,т па МРУлчС1и1>1
- оогцупва.

/л гч щлюи.п. 
ЗЛС го

^} рДулИШла 
„о ъъШММЩЛи" *ч»‘и 
пш« о4ВОД»1

Продукция , „СШШШЯ: цмесго X10 чай ». 
тори за сгьклочисгачки I- 
произведени аоа»! или за ч 
,на сто по-малко, паи-рдако 
неизпълнение с при моторите 
отошштели тип „и 1 м е

скорости: тук ПЛ.1 
само е 24 на

„мЪР^на
ирсд^гавлдцахчреи^^вац 

една от водещите е иромитле 
на оищлнч. 

С оиновалис сс

ЧШииР.«ДЕЛО зерви, да набележат меропри 
ятия за тяхното оползотворя 
нане, Да се иасъРчи обществе 
ната и личната производител 
кост на труда, да се увеличи 
рентабилността и ефикасност
та кри нолзуваието на сред

на общественото въз-

--1 състояние, Съюзъ'1 
комунистите е направил 

се обсъди

11410 сегашнотоСъюзът на комунистите в 
Босилсградска община отчи
та че през досегашния пери

план

та. лго ;-ащо наголям лнгерео зг 
на тази оосг,

проявява 
с юнлаисване го
ЧИЯГО ПРОДУКЦИЯ 
вала МЯСТО “а каш*°*
и чужд е страна назар. 

деловихе резултати за
годила иу/{^ показва! 

растеж на нроизвод- 
1 хри чини те

няколко, от които най 
важнага е, че се закъснява I 

на отделим аидо

опит всестранно да 
положението, без да сс изпус 
пат о-г предвид важните фак 
тори за общото развитие.

па и две 
ьа с изпълнен сродносрочния

постигнати положи 
всички

си с завок од на 
главно са
телни резултати въи 
области на общсствшо-иконо 
мическия живот. Построени

комунално-бито
обск

Но. па план:.неизпълнение 
обективни ТРУДНОСТИ: СЪС! 

ооорудванс е приспи 
: закъснение от някол 

месеца. Същевременно ус 
вояванего на процеса на пре 
изводството е протичало дос 

оавно, така че вместо през 
редовно

оа
има 
ветното

ми НЕОСНОВАТЕЛНО БАВЕН 
ТЕМП

ствата
производство, да сс намалят 
разходите на стопанисването 
и пр. Всичко това щс допри 

за увеличение на дохо
да, а оттук и за нарасване на 

способ-

налага
оавеи
ствсто.

нало със са стопански, 
ви и инфраструктурии 
ти в резултат на увеличено 

заетост, доход,

коза това Няколко основни стратеги- 
в стопан- нсссСа чески направления 

екюто развитие на Босилеград 
община нс се осъществя 
според плана и замисъла 

раз-

производство, 
реалните лични доходи.

Постигнати са добри резул 
тати и в развитието на социа
листическитс самоуправителни 
обществено-икономически
лошотия въ3 основа на Зако 

сдружения труд. Иали- 
сравнително добър ус 
изграждането на самоу 

споразумяване

та възпроизводствената 
ност на стопанството.

С оглед на предстоящи- 
лриемане

усвояване то 
ье произведения.

тиналоходишния Т 
осъществен ^според натурални

само е оз,з нг

производствоЮНИ
започва през ноември.

ока
план е ват стопанскоза ускорено 

витис. Въпреки многостранни 
те усилия през изминалия не 

минното дело по отно

те подготовки за 
на нови средносрочни 
ве да се раздвижи по-широка 
акция в сдружения труд пре 
димно за последователно про 
веждане на самоуправитслно- 
то планиране въ3 основите на

година 
несполуките по 

на плаша за 
— е заплануване

настоящатаПрез
— въпРекиосъществяване 
19/8 година 
увеличение на обема на пре 

за 20 на сто. Тряб 
обще

отте показатели;
сто, така 
ваните 
са произведеш! само

плано-че вместо заплалу
оьо взо микро-могори 

253 нос
риод в
шснис използването на рудни 
тс залежи няма практически 
резултати. Също така бавно 
се реализира и политиката нг

на за 
це с 
пех в
правителното 
л общественото договаряме.

При това се изхожда от 
степента на досегашното об- 
ществсио-икономичсско раз
витие, нерешените въпроси от 
предишните години, обектив 
ните трудности на стопанисва 

носителите на развитие 
то и обективните възможнос 
ти. Следователно, оценявайки

ороики.
преизпълнение бележи пре 

изводството на мотори-охлади 
тели тип „13 Гм”, и то с 10 
на сто. Произведени са 12110С 
мотори, а били са планирани 
110 100. При това износът бе 

наистина добри резулта

дукцията
да се произведат 

464 950 различни видове мик- 
И тази година

ва

ро-моторл.
„5 септември” ще произвеж
да за износ, а колективът оч 
над 330 работника ще трябва 
да положи максимални

за да изпълни плана и
лежи
ТИ: В Съветския СЪЮЗ са из 
неоени над 120 хиляди мотс 
ри, или за 4 на сто повече. 
За английската фирма »ЛУ- 
КАС", по чийто лиценз се ра

уси
лия,
според натуралните, и според 
финансовите показатели.

нсто,

Ст. Н.

НИШКИ РЕГИОН

Провиненията в стопанството 

оъгледани чрез съдебната практика
ГТППАНСКИЯТ криминал представлява голяма общес И самоуправителж1Ят ра

т-р». ппУсяосг Превенгивното действуване в борба сре ботнически контрол все повече
, основната формена действуване за запазване идва до изражение, все по че

» общественото имущество. ™рана ^ ^УЖД» ^
рушителите. Нередовното 
неажурно счетоводство и ин-

Бресница

общестзено договаряне 11 са- 
моуправигелно споразумява
не за общите цели и интере 
си на развитието.

— Съюзът на комунистите 
и всички субективни сили 
трябва да се ангажират за 
укрепването на материалните 
основи на труда, за по-есри- 
касни инвестиции, увеличение

ускорено стопанско 
на изоставащите райони— не 
достатъчно е сътрудничество
то и деловото свързване, как 
то и сдружаването, с органи 
зации на сдружения труд от 
развитите краища. И вслед
ствие на това все още не се 
осъществява инвестиционната 
активност според потребности 
те и възможностите.

Трябва да се изтъкне още, 
че самото босилеградско стс 
панство, имащо главно услу- 
жен характер, поради редица 
обективни обстоятелства и су 
бективни пропуски и слабос
ти има ниска акумулативна и 
възпроизводствеиа споообност, 
което също спъва ускореното 
му развитие.

Разискванията в пъвичнитс 
организации на СК в органи
зациите на сдружения труд 
са показали, че производител 
ност та на труда е циска, 
достатъчно се пести, има 
ления на безотговорно 
шение към трудовите 
не се спазват приетите 
ри и споразумения и пр.

КОМУНИСТИТЕ ДА ПОВЕ 
ДАТ АКЦИЯ

развитие

от

пие, през първите девет месе 
ци на 1978 година са осъдени 
за стопански провинения 
лица със затвор до две годи
ни, 10 — със затвор от 2—5 
години и 9 — от 5—10 годи
ни. От страна на трите ок
ръжни съда в Нишки регион 
всяка втора присъда за сто
пански провинения съдържа 
в себе си и сигурностни мер 
ки — забранява се вършене 
то на съща работа за опреде 
лено време. И наказателните 
постъпки бяха завършавани 
за кратко време, което допри 
насяше за' по-голямата ефи
касност на наказателната 
литика:

Стопанският криминал, нао 
людзван чрез броя на осъде 
ните лица през последните 
три години в Нишки регион 
,от година на година, е почти 
на също равнище. Например, 
само от страна на Окръжния 
съд в Ниш за стопански кри 
минал през 1976 година бя
ха осъдени 57 лица, през 1977 

53 лица, а през

и

1Г вентаризиране в отделни сто
пански организации, особено 
в областта на оборота, се яв
яват като околност, която дс 
голяма степен благоприятству 
ва за стопански криминал. Съ 
що така и недостатъчният и 
неефикасен делови контрол 
предизвиква същите 
ствия- Още се случва разпо
лагането с обществено иму
щество — пари, относно със 
стоки да се доверява и на ли
ца, които това не заслужават, 
защото преди са осъждани 
за стопански провинения. За 
бележени са и:

на произведителносгта 
труда, съгласуване на общо
то, съвместно и лично потреб 
ление с ръста на дохода.

Организациите на СК и са
моу прав ителните 
ООСТ постоянно, конкретно и 
практично трябва да се зани 
мават с провеждане на Закс 
на за сдружения труд и кон
гресните

на

поелед-година
първите девет месеци на 1978 
година — 31 лице. Най много 
са наказателните дела за зло 
употреби и кражби. Наказате

органи на

лни дела против стопанството 
единния югославски пазар не 
са регистрирани, но съдбени- 
те органи апелират на бдител 
ност в откриването на такива 
и подобни провинения, чия- 
то обществена опасност е гол 
яма.

задачи във връзка 
със сдружаване на труда и 
средствата, общите 
и доходните връзки 
ООСТ в общината. 
Републиката и 
лавска общност.

— Поради важността 
ношенията в 
на чистия доход на личен до 
ход, общо потребление, аку 
мулация и резерви, за укреп 
ването на материалните ос 
нови на труда, необходимо е 
Да се преразгледа осъществя 
ването на отношенията във 
вътрешното разпределение 

според обществените

по
отписването 

на дефицити, неконтролирано 
то изнасяне на стоки 
зимите, злоупотреби, неблаго- 
временното

С организирана и решител 
на акция на всички самоуп
равителни организации и 
органи, обществено-политичес- 

По отношение на наказа- 101 <^Рганизации, преди всичко 
телната политика може да се 113 Съ*03а на комунистите, 
каже, че същата е била в в0114101 субекти на обществе- 
съглаоие с нуждите за ефи- ната самозащита до голяма 
касно запазване на обществе СТ€пен се стесняват простори 
ното имущество. В наказател *те за ст°1№ски пруовинения и 
ната политика на Окръжния нарушаване на самоуправи- 
съд в Ниш в 50 на сто слу- телните пРава на 
чай наказанията са със зат
вор и то над две години, г 
в 28

влагания
между 

региона. 
Цялата югос-

от мага
не-оправдаване на 

парични средства получени за 
изпълнение на определени 
дейности и пр. като удобни 
случаи за стопански

яв-
отно- на от 

разпределениетозадачи,
договопровине

ния.

Все пак може да се конста
тира, че окръжните съдове в 
Нишки

„„ „ _ трудещите
се и гражданите и техните са 
моуправителни организации и 

— над пет години. От общности. Такава дейност е 
определена с конгресните ре
золюции и 
СЮК,

регион са все по-ефи 
касни в премахването 
лански криминал и г 
мето на общественото

За по-ускорен 
=оиЧКО
ганизации и общности, тряб 
ва да поведат широка 
за откриване

стопанскиРъстна сто- 
в запазва 

имуще^страна на трите окръжни съ
да — в Ниш, Пирот и Проку

догово-решенията на ри и самоуправителни 
зумения.

тво. спора-акция 
на вътрешни ре

М. Величков
Ст. Н.СТРАНИЦА 6

БРАТСТВО ★ 26 ЯНУАРИ 1978



77 ш
ШТю тй#ШШШ* Г“

V ». - * »чг
ШРибарци без БОСИЛЕГРАДмоет ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА НА ДНЕВЕН РЕДСело Рибарцц 

малките села 
община. То 
макинства. 
тическите 
стно

1 е едно от най 
в Бос»леградска 

има около зо до
Ооществено-полм 

организации съвме 
организираха събоани* 

На гражданите като разговаря 
по наи-актуалните пробле

проблем'То™' КаТ0 проблем, които търси незап-
вно решение е мостът на 
ка Драговищица, който 
предстваява опасност за хор? 
та от селото.

ки, докато 
Реката 
части. От 
Геловска 
Падини 
имат

напълно не рухна, 
дели селото на две 

дясната страна е 
махала, а от лЯватг 

и Градини, а хората
гага страгГ н°Т СДНаТа и *ру 
чртнп» На Ре«ата. Вечечетири години г
помощ за оправка 

Па събранието, 
вна се състоя в 
на най-отговорните 
тели на общината 
изгласува местно
ВСС,<7 погшест трудодни „е всеки работоспособен

>> в електрификацията. И 
проблем се явява сега 
лата си сериозност и острота. 
Получилите ток 
са платили своята сметка, а 
за останалите не ги интере
сува нищо. Не ги 
ва цялостната електрифика
ция «а селото. И тук се из
правя въпросът с провеждане 
яа единствената акция. Това 
е един проблем. Правилното 
решение на същия е поооче 
но и преди и сега се посоч-

този
с Ця

домакинства
ми селото търси 

на моста 
което неода 

присъствие 
Ръководи 

рибарчани 
самооблага

интересу-

Този мост отдавна е 
ИН, а след развалянето 
колко

пострс 
му НЯ 
оправ

човек.
години са правени ва.: солида/рна акция на Цяла

та местна общност та и най- 
отдалечената къща и наи-бед 
ното семейство да получи ток. 
По този начин силите се сяло 
тяват, хоратаСЪВЕТИ НА ЛЕКАРЯ сфганизирано 
излизат да се справят с про
блемите, които ги обременя 
ват и успешно да ги реша
ват.ПАЗЕТЕ СИ 

СЪРЦЕТО
Привързаността в тази 

акция води до разединяване 
на силите, до ежби и непран 
ципиални становища, до раз 
деление на силите.

Такива са примерите в Дол 
на и Горна Любата. Най-пока
зателен е примерът на Долнг 
Листна. Тук акцията изцядо 
е проведена.

Но тук, отделен е въпро
сът със селата, в които все 
още се чака, стои се на мрът 
ва точка. Такъв е случаят с 
Мусул, Плоча и Барне 
Ръжаните и Горна Лисина. 
Раздвижената преди една две 
години инициатива секна 
сега пак се прави опит -да 
се тръгне решително и неот
стъпно напред.

Сегашният почин на най-от 
говорните ръководители 
общината и честите им срещи 
с хората в базата дават над еж 
да, че наскоро ще се излезие 
от задънетата улица на без
действието и изчакването. Ня 
ма съмнение, че тази ще по
могне на местните сили 
преодолеят своите проблеми 
несъгласия и недоразумения 
дори и отпори.

Учени ге-специалисти Този ефект обаче не е бла 
гоприятен, тъй като се реали 
зира за сметка на голямо ко 
личество кислород, за сметкг 

настъпваща
глад в сърдечния мускул.

Бетаблонерите 
защищават сърцето 
от остър недостиг на кисло
род. Болките в сърдечната об 
ласт, предизвикаш» от гръдна 
жаба също са в 
състояние, което изисква не 
забавна намеса. Като намаля
ват нуждата от кислород 
сърдечния мускул и тук нови 
те защитници на сърцето 
намесват ефикасно и помогат 
много по-добре от всички дс 
сега известни лекарства.

пола
гат големи усилия да намер
ят начин как да се изработ
ят апарати и 
които

Босилеградмедикаменти, 
да подобряват сърдеч 

ката дейност, да предпазват 
от развитието на гръдната жа 
ба, сърдечен инфаркт 
опасни сърдечни 
На тази област са посветени 
търсенията на стотици изсле

на кислородна Електрификацията на села
та в Босилеградска община, 
през които преди

дейци присъствуват на 
заседания- Но този начин те 
на място се запознават с по 
ложекието и проблемите 
правят усилия да се преодо
леят трудностите, спъващи ор 
ганизирането на тази важна 
задача.

В Любатски район тази ак 
ЦИд е още в своя зачатък. 
Частично са електрифицира
ни само две села: Долна Лю 
бата и Горна Любата. 
ток са получили домакинства 
та само в центровете и най- 
близките до тдх къщи. Оста 

налите махали, обаче са оста 
нали без ток. Частичното 
трифициране е нарушило пре 
ди това широко и 
принцип за солидарна акция

тези или

НЯКОЛКО
години е построен далекопро 
водът, понастоящем е най-важ 
шта комунално-битова и об
ществено-политическа акция, 
която е в ходи тези дни. С 
нея се захващат сериозно мс 
стните общности по долините 
на Любатска и Лиоинска рс- 

на ки. Организират се широки 
събрания на избирателите, на 

се партийните организации на 
Социалистическия съюз. Цел 
та е, всички организирани по 
литичсски сили да се мобили 
зират в осъществяването на 
това важно мероприятие.

и ДР. блокират,
именносмущения. и и

дователски екипи от 
страни.

всички
тревожно

вПреди известно време беше 
открита Цяла група нови пре
парати, които лекуват някои 
ст най важните заболявания 
на сърцето. По такъв начин 
възможно стите

Тук.

да защитим 
сърцето от развитието па сър 
дечен удар значително нарас 
тиаха.

Да

Препаратите от групата нг 
бетаблонерите намират прилс 
жение в лечението и на ня
кои други сърдечни заболява 
ния.

елек

Ог страна на общинското 
Ръководство, най-отговорнитеВ миналото се смяташе, че 

за медицината са от значение 
само онези лекарствени сред
ства, които стимулират, уве
личават силата на сърдечните 
съкращения.

приетият
С. Ст.

СЪВЕТИТяхното откритие е голям 
успех за съвременната наука 
за лекарствата, тъй като 
всекидневно спасяват живота 
на стотици болииц от цял свят 
Новите защитнити на сърце 
то обаче са силно действува 
щи.

те
Оказа се обаче, че има със

тояния и заболявания, при 
които едно усилване на съРдеч 
ната дейност за сметка на 
внезапно повишена нужда от 
кислород не само че не е по
лезно, но дори е и вредно. 
Такова заболяване е така на 
речената гръдиа жаба, която 
се характеризира с болки 
сърдечната област и в лявата 
Ръка.

От прилаганите зимни ре- 
зитби при ябълката и при 
крушата сс различават: къса 
зимна резитба (класическа 
ирипъпкова), дълга зимна ре 
зитба (американска) и разпро 
странона напоследък в нап
редналите опощарски страни 
•резитба за подновяване. Дъл 
гата ■американска резитба се 
прилага широко и праскова 
та, отглеждане на висок агро 
технически фон и при благо 
приятни природни УСЛОВИЯ.

ла на растеж клончета, отно
сително гъсто и добре разпо 
ложени, сс раждат на три ви 
дими пъпки, от пъпки израст 
ват къси и слаби плодни клон
чета и клонки, които за 2—3 
годиш» се превръщат в плод 
пи и дават плод. По този на
чин плодовете се приближа 
ват до скелетната дървесина 
и моето е особено важно, до 
бре сс проовстява короната.

пъпковата резитба. С нея се
постигат:

— плододаване близо до 
скелетната дървесина,-

— порядък в растежа и пло 
додаваното;

— оптимално оаветленне не 
листата, а при плодовете — 
високо качество.

Неумелото им приложение 
може да доведе до рязко па 
мале ние на кръвното наляга
не, силно забавяне на с^ъРДС1: 
ната дейност, пристъп 
бронхиална астма, 
чревни разстройства и реди
ца други сериозни 
ния.

и
па

стомашно

В малките вилни и дворни 
градини, където се застъпва 
повече крушата, усвояването 
«а тази резитба е от особено 
голямо значение за редовно 
осигуряване на качествени 
вкусни и красиви плодове нг 
трапезата.

НЕДОСТАТЪЦИ. В най-доб 
рия случай тази резитба след 
(Извършването й изисква да се 
чака 2 години, за да се стиг 
не до образуване на цветни 
пъпки. При силни дървета и 
буйни клончета този срок сс 
удлъжава.

Възможностите за лечение 
то й са две: като се разширя 
ват кръвоносните съдове, 
хранващи сърдечния мускул, 
или като се намали неговата 
потребност от кислород. По- 
голямата част от досега извее 
тните препарати разширяват 
артериите на съРЧето и 1,0 
та^ъв начин осъществяват по 
лезиото си лечебно действие. 
Новооткритите медикаменти, 
наречени бетаблонери, дей
ствуват точно по тези механиз 
ми. Прецизни научни с/,общс 
ния показват, че в някои от 
клетките на сърцето се нами
рат особени структури, наро

чени бетаадреиореактивни,
при дразненето на които сър
дечната дейност се усилва и 
учестява.

усложие-

Трансформирането на оста- 
»стите при резитблта пъпки 
в плодна дървесина и плодни 
пъпки зависи от растежната 
сила па дървото и от сила 
та на самите рязали клонче
та.. Наимслуванието ТРИПЪП- 
К013А резитба идва от една 
„осреднена” величина. В прак 
тиката на едно 1и също дърво 
по-силните клончета се режат 
на_ 4—5 пъпки, докато при 
лай-слабитс сс стига по 2 пъп

ио
Тези странични действия по 

някога може сериозно да зае
болния. <

КЪСА ЗИМЦА РЕЗИТБА
трашат живота на 
Ето защо лекарствата трябва Късата зимна резитба сс 

прилага с успех при слабо 
растящите ябълми и главно 
при някои сортове круши, а 
също и при прасковата. При 
първите тя осигурява къса 
плодна дърпсаина, която пок 
рила плътно окслстиитс и но 
лускелстни клони. Чрез лея 
успешно сс оптимизира прос 
встлявансто във вътрешност
та на короната и броят 
плодовете върху 
като :им 
ходимлта едрина и качество.

Когато при слабо растящи 
ябълки и круши средни по ой

да сс използват само при със 
топлия» които наистина изис
кват ефикасна намеса. Всич 
ко това предполага преценка 
та на дозировката, сроковете 
и начина на приложението 
им да става под бдителен ле 
карски контрол при псски 
конкретен случай, за да не 
бъдат предизвикани други 
усложнения.

ки.
Трггпънковата резитба изис

ква много труд за качестве
ното й извършване. Често в 
допълнение към зимната ре
зитба изисква и летни рс.пп 
бани операции, което увелича 
ма още помече нуждата от ра 
ботна ръка.

Ако се прослоди развитието 
на съкратените клончета при 
тази .резитба, може да се наб
людават най-различни случаи 
на комбинации от плодни и 
■растежни образувания.

Положителни страни на три-

па
дърветата 

се осигурява иеоб-

Д р л.м.
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ПОМОЩ НА УЧЕНИЦИ
^и“П " До сега такава помощ са

м учениците

нултуюа
ЙовицаНО иници- 

сиидикаМиналата годила 
Общинския 

н Димитровград ос 
за подпомага

Фондът

получили
Ми1К>П/ ученик от 
който няма 
плика Андреева

"яма Рт^--овци, кс

гимназията
един родител, Г1а 

от Драговита 
и Цеца

атива на 
леи съвет 
Формиран фонд 
не ма бедни ученици-

^опрсдс-
6 ,а купуваме на венци но 
случай смъртта на Д*е"™.

5-НЗЬ
коя™
Златиова от
ЯГВ моментаа‘фонДът Р—

15 хиляди динара. Но тъй 
о^вът на предприяти 

ята е добър, а поддържат г-

•пи
га е 
като

тая

кажат н 
за това.

Това е една

Димитровград, който солида^
" =уваГ °м^ °НДЦ 
енре само зарад това. че ня 

материални услозия-
Б. п.

град.
Кога го пи осведоми другар 

Райко Ставрев председа 
тел ма синдика га, Фми ДО- 
Орс работи и има възможлост 
да прерасне в иостояч.ш ин- 
гтитуция, която ще оказва не 
мощ на ученици, по различни 
причини, които нямат въз 
моЖ1 гост да продължат 
то образование, а 
добър успех В училището.

и язконкретна 
на синдиката в

мат
свое 

постига!

отличен ОСКАР яавичов „Салона 77” иОт изложбата на Д* Донков

Изложба на Душан Донков Република-Президентът на 
та Йосип Броз Тито отличи 
ОСКАР ДАВИЧО, члена на Съ 

е Орна федерацията, 
герой на социалистическивета

ден
труд.

бистическа форма. Оттук сти 
лизацията поставя по-нататъш 
на синтеза и стилизация 
въобщени форми, които

крачка да абстракцията.

стриктно по най-логичен път 
и най-пълно. От паихологичес 

впечатление пред строго 
аналитичната студия той сс 

синтезирана фор

На 21 я«УаРи тГ- в **Сал0' 
на 77" в Ниш бе открита худо 
жествена изложба на скулпто 

,ра ДУШАН ДОНКОВ, който 
. се представи с двадесет твор 

би — скулптори, скици и ри
сунки. На тържественото

МИРОЛЮБ 
художник

ДО
сако Отличието му е присъДенс 

70 години от рожде 
за дългогодишна ре 

за из-

само
Това е постигнато в скулпто
рите, които съдъРжат всиччки 
тези фази. Скулпторите с ек- 
спреоивно действие със сгъс- 

експлицитна

по повод 
нието и
волюипонна раоота и 
вънредни литературни произ- 

които обогатиха к>го

ДВИЖИ КЪМ
ма, което го довежда до ку-

от-
криване говори 
АНДЖЕЛКОВИЧ. 
от Ниш, който на присъству 
ващите, почитатели на лзкус 
твото на Донков говори 
жизнения път на художника 
и неговото творчество:

тена, крепка и 
визия са абстрактна форма. 
Срещаме при Донков и скулп 
тури с народни мотиви.

Рисунките са също .така по 
изражение скуллторни, в тях 
се чувствува маса и форма.

Донков, е роден 
през 1934 година в Пъртопо- 
ггинци. Димитровградско.

ведения 
славската литература. както
и за приноса му към развити 

иа Социалистическа Фе
деративна република Югослг 

(Тннюг)

за
ето

— Душан Донков — каза 
другарят Анджелкович, — 

поколението
вия.Душан Оскар Давичопринадлежи на 

художници, завършили Худо
жествената школа в Ниш, кс 
ято тази година чествува 30-го 
дишен юбилей. Следователно, 
той принадлежи към поколе
нието, което се школува 
Ниш и Художествената акаде 
мия в Белград, в която се 
учиха и преподава гелите на 
тази школа.

БОРИС ТОДОРОВЗавършил Художествена ака 
демия през 1960 година 
групата на Йован Кратавил.

Участвувал е .на колектив
ни изложби на Дружеството 
на художници в Ниш, Про- 
купие и Белград и колектив 
ни изложби на УЛУС в Бел
град. Самостоятелни изложби 
е имал в Пирот, Крайова и

Пътищав

в Всички пътища са безкрайни кръгове, 
които искам да затворя 
незнайно как и къде- 
В морето беспорно се натъква 
борбата на плиткия гребен, 
когато кормчията е неопитен.
Но аз не съм нито море, 
пито кръстостващ кораб, 
а само пътник, 
който търси загубеното име 
и пътя си в своите 
измш1ти пролети и зими.

След като подчерта значе
нието . на нишкото Художес
твено училище за развитие
то на изкуството в този град 
и региона, Анджелкович отне 
во се спря върху изкуството
на ДОНКОВ:

— Изглежда, че Донков ми 
на пътя от студията към аб

ДР-
Това му е първа самостоя

телна и?ложба в Ниш и зато 
в а събуди голям 
всред любителите на изобра 
зителното изкуство.

интерес

Д. Донков
Б. Н.

Полезна инициативаКОМЕНТАР

Инициативата, която босилеградската Само- 
управителна общност на интересите по култура 
е подела преди тазгодишното приемане на про 
грамата за културните дейности, заслужава вни 
мание. Не поради резултатите, които е постиг
нала (защото те са доста скромни!), а заради 
обстоятелството, че е направен опит по насо
ките на културното развитие да се изкажат и 
така наречените „културни потребители’' и още 
повече „културните самодейни творци”.

За какво именно се касае?
Става дума, че при подготовката на проек

топлана за дейност (и финансиране) през насто
ящата година, Самоуправителната общност на 
интересите по култура се е отнесла до основ
ните организации на сдружения труд, местните 
общности и организациите на Съюза на социа
листическата младеж да дадат изводи от евен
туалните си културни програми, за да бъдат 
финансираш!, С други думи, културната общ
ност се е опитала да съгласува всички култур
ни прояви.

Заинтересованите самодейци (театрални, му 
зикални, фолклорни и пр.) са били осведоме
ни, че Самоуправителната общност на интере
сите по култура е готова да финансира подго
товката и изпълнението на културни

без оглед дали са подготвени от основната ор
ганизация на сдружения труд, местната общ
ност, или младежката организация. Единстве- 

условие е било (а и занапред е) програма
та да се подготвя върху самодейни начала.

Разбира се, второто „условие” е програми
те да бъдат планово организирани 
съответна културно-художествена стойност, как
то и да допринасят за активиране на самодей
ците. Освен общи сведения за програмата (броя 
на участниците, съдържанието и пр.) самоупра
вителната общност на интересите 
готова да даде специални поощрения 
туване в районните центрове или в съседни и 
други общини.

Освен това от основните 
сдружения труд, местните общности и младеж
ките организации е търсено да доставят предло
жения и мнения как да се развива културният 
живот в общината, кой трябва и може да бъ
де носител, както и потребностите на 
МО и младежките организации от културни 
прояви.

са се отзовали и са дали подкрепа на тази 
полезна инициатива. Безспорно, не че не са за
интересоваш!, но че все още се плаща данък 
на известна инертност и на едно закостенело 
схващане, че Самоуправителната общност на ин 
тересите по културата и Центърът за култура 
трябва да бъдат единствените носители на кул
турната дейност в Босилеградска община.

Инициативата на Самоуправителната общ
ност на интересите по култура може да се ока
честви като първа крачка Към създаване на ин 
терес за свободна 
прякото производство и културата, 
отношения на свободна размяна на труда ще се 
установят тогава, когато преките производите
ли пряко влияят върху общата културна 
тика и пряко участвуват в създаването 
турните стойности.

ното

и да имат

по култура е 
за гос- размяна на труда между 

Истински

организации на Поли
на кул-

До заживяването на такива отношения вся 
ка п°лезна инициатива обаче трябва да се по 
среща с по-широк отзвук и да й се дава по- 
широца гласност и подкрепа. Защото е извест
но, че в културата както впрочем и в 
други области, нормативно досега сме 
вили, но всичко това бавно

ООСТ,

Трябва да отчетем обаче, 
новни организации на сдружения 
общности и младежки йЪ№ични

малък брой ос- 
труд, местни 
организации

много 
напра- 

заживява в прак- 
Сг. Н.

програми,
тиката.
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ВлД| ладожкл сгрлницлVI

ПРЕГЛЕД НА
»М0СТ« - 53

СУРДУЛИЦА: МЛАДИТЕ И СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИТЕ

ПЪЛНО ВЗАИМНО ДОВЕРИЕ
,,„7 0т общия брой на членовете на Съюза на комунис 
тте в оощината 44 на сто дето действува първична ор 

гакизация на Ск, много пс- 
лесно се провеждат 
мероприятия, тъй като кому- 
1нистите са начело на всяка ак 
ция. Същата констатация ва 
леи и за основните организа 
ции на сдружения труд, къ 
дего производството протича 
без особени затруднения, на 
село по отношение на решава 
не на комунално-битови те црс 
олемй й прочие.

В 53-та книжка на списание 
са публикувани тек

стове, обхващащи обществе- 
Т,’ииКУЛ1УРНИ' литературни, на
учни и други въпроси

са млади
-Окръжният комитет на 
славската комунистнчсска п

1944" "ШКИ 0КРЪ‘- 1941-

„Мост” Юго и
За Съюза на всичкикомунистите 

в Сурдулишка община мо,»е 
да се каже, че е една от „мла 
дите” партийни организации, 
защото от оощия орой на 
мунпеште — а/во души, наи- 
численни са младите до 
годишна възраст 
дежи и девойки. След тях 
се намират (според ооциалния 
състав) работниците от пряко 
то производство — 715 души.

Най-краоноречлво доказатсл 
за огромното доверие 

на младите е броят на ново 
приетите през миналата годи 

— общо 192 души и учас 
тието на младите в това чие 
ло — 153 младежи и девой
ки. Това е и разбираемо като 
се има предвид огромната деи 
ност, която развива младеж
ката организация 
та във всички ооласти на жи 
вота: доброволни трудови 
ции, идейно-политическа

ствуваха в съюзни, републи
кански и местни трудови ак
ции, каго мнозина от тях 
станаха ударници.

Тази година младите също 
проЯвяват голям интерес: кьм 
гои души поеещаваг шестия 
цикъл на младежката полити 
ческа школа „душан негро- 
вич — шане” на в-к „Борба”. 
Безспорно, това е оогагияг 
резерв, от който Съюзът на 
комунистите черпи жизнените 
си сокове и попълва редовете 
си с предачни на делото 
партията млади хора.

имасовяванего и опреснява 
него на редовете на Ск е пос
тоянна задача на комунистите 
и ръководствата на първич
ните партийни организации.
С усвояването на стагутарно- 
то решение пред първичните 
партийни 
откриха много по-големи въз 
можности за приемането на 
прогресивни млади хора на 
село, в основни ге организа
ции на сдружения труд, 
в училищата в редовете 
СК. Досегашната практика е 
потвърдила, че в среди.

ни.

В раздела — ПУБЛИЦИСТИ- 
„7 е публикуван текста на 
САВО КЪРЖАВАЦ; „Югослав
ското историчсчско Не!" Къ.!- 
жавац пише за 
трудните периоди 
та на югославската 
тическа
година — с която се означа
ват Сталиновите нападки сре
щу Ти го и ръководството
Комунистическата 
периода на кампанията на 
Информбюро срещу Ю поела 
вия. както и първото разпла
щане на догматизма в между 
народното работническо 
жение.

В раздела „НАУКА” е пуб
ликуван текста на д-р СЛОБО 
ДАН ВАСИЛЕВ: „Основни ха
рактеристики иа адолесценцн 
ята и влияиие па възпитател 
ните фактори”.

ГХо повод 
от рождението на 
Мирослав Кърлежа 
тени текстове ?а

85-годишнината 
писателя 

са помес-

к □
2/-

7/2 мла-лигерагур- 
ното му дело, както и лите
ратурни и есеистични 
ведекия на самия 
Поместен е текста 
ДЕ ЧОЛАК

един от най-
в история 

социалис- 
революция, за 1948

произ- 
лвисагел. 

на д-р ТО 
„Литературното 

дело на Мирослав КЪРлежа". 
Чолак твърде аналитично 
глежда богатото и разнообра
зно литературно дело на Ми
рослав Кърлежа. Публикува
на е и речга .на 
Кърлежа, произнесена 
конгреса на писателите в Люб 
ляна: „За изграждане 
алистическо културно 
ние”. Богатото и обемисто ли 
тературно дело на Мирослав 
Кърлежа е представено със

Именно, чрез омасовявцнс 
и идейно-политическо оспособ 
яване, с разширяване на 
марксическото образование 

и обхващане на повече чле
нове на СК, партийната орга~ 
низация в Сурдулишка общи
на счита, че по най-добър не 
чин ще ознаменува чесгву- 
ването на бО-годишнината от 
създаването на ЮКГ1, относ
но СЮК. На младите в тази 
насока се пада да бъдат в 
челните редове.

:
стзо

иа нараг партия и
па

Мирослав
прел дви-

на со- 
съзиа-

в община-
организации се

ак
ак

тивност, производство и про
чие. Пълното взаимно доверие 

между СК и младежката ор
ганизация е гаранция, че на
белязаните задачи успешно 
ще бъдат изпълнени.

„Лекар в
дома на бедняка’', „Една 
войка се хвърля от третия 
етаж", и .Здрач над гарата 
на малък провинциален град”, 
и новелата „Бараките Пет Бе”. 
Публикуван е и текста на МИ 
ЛЕ НИКОЛОВ — ПРИСОЙС 
КИ: „Кърлежините 
между дЕете войни”.

стихотворенията:
Миналата година бе изклю 

чителна по трудовите успехи, 
които постигна младежта: ня 
колко стотин млади хора учз

де- или
наВ раздела — УЧЕБНО ДЕ 

ЛО — е публикуван текста на 
СТОЯН НАКОВ: „Основна кон
цепция на средното профили 
рано образование и възпита 
ние’'.

Сг. Н.КЪ-

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
романи В раздела — По нашите

краища — е публикуван тек
ста на СТОЯН -
„Тлъмински планини и при
родните им особености”.

Практическо прилагане^ 
на конгресните решения

ЕВТИМОВ
Публикуван е и обзора на 

МИРОСЛАВ МИЛОВАНОВИЧ 
„Ценен принос към историо
графията на НОБ’\ Милова- 
нович пише за книгата на 
Драголюб Ж. Мирчетич

Книжката е илюстрована с 
репродукции на художника 
ВЕСЕЛИН ДЕНКОВ.

Състоялите се Единадесети 
конгрес на саОК и Ооми кон

ницл-участници. А в Белград 
един младеж също посещава 
младежка 1а поли 1-ическа шке 
ла, по коя го организира хгс 
пуоликанската младежка ког 
Фореяция. 

димитровградските

чесгвого на изделията, намал 
яване на орак> ваните стоки 
и прочие.

п ачал ните трудности 
преодолени, и кал то са изгъ* 
пали тплена доцчеза и '+*- 
ЛИЯ Арсов — л1лад>хге ОГ 
Луга” разчигаг на високи ио 
егижения в младежкия живо. 
нрео настоящата год.ша.

БОРл Сппсоь, замесгник- 
сскретар на първична!а нар 
глина организация а о слуга.

младите в у слуга преднрл 
смат оживена оощесгвеио-ис 
ли ги ческа ак твнос г. тладе 
жи и девойки акгивно учасга^ 
ва/ в деиносгга на първична
та нар глина организация , и 
много допринасят за разное 
бразяваие на дейността. Тук 
те получава/ първи знания то 1 
наргиинага работа. Няк.ли мл;- 
дежи ог тази екеда иощинект 
та конференция ьа Ск е и. 
пращала на по-нагагвшно оч 
аюсоОяьане. Тазл г^длна лма! 
един младеж в Рег.гоналлат 
политическа школа в ши 
двама вече завършиха парти* 
кия курс. в пирот. четири 
ма започнаха да проучва! 
материалите на школата „Ми- 
лентие Попович.” Млади 01 
„Услуга” слушат и циклите ,нг 
политическата школа на вест 
ник „Борба*’. I

Освен идейно-поли плчеохз 
работа младите от Услуга да 
ват свой принос в изграж 
данего на родината. На две 
те трудови акции организи 
рани миналата година — ле 
калното изграждане на регн 
оналния водопровод и съЮ- 
ната акция „Паллч 78” пс

грес на или, както и младе/ь 
киге конгреси, до голяма еге 

определя/ оонов!н1ите на 
пред

• се
пея
соки на настоящата и 
стоят пата дейност на младе.л 
киге организации, 
докуменпи конкретно разрнОо! 
ваг в коЯ област как тряо-.е 
да се изявяват младите и зг 
какви конкретни рсшсдия дг 
се борят.

млад е
жи започват подготовката н. 
младежката трудова оригад; 
„Братство , която и през те 
ва ляго ще участвува на до 
ороволните младежки трудо 
ви акции, 
резултати ог акцията „палич 
/е” са добра основа и за пред 
стоящата организация на тру 
довата бригада, тъй ка.о млг

1 триеол1 е

Миналогодишни тс

— Активността на димигро. 
градска < а младежка организе 
ция в следконгресни гс дни сс 
ни ген ли вир а на воички поле 
та и във всички област н; 
ооществсния живот 
пил цаико Костов, председа 
тел на ОК на ССМ в Ди.чи 1 
ровград. — Приехме н-рогр; 
ми за работа на комисии к 
при Общинската кзпдоре. 
ция- Тези програми ела ирод 
стои да се претворя...,/ в ко«. 
к-рстии дела във всички нерви 
чии организации 
лищата, мссшгиге общнос.. 
и организациите па сдружени*;

диге проявява/ голям ингерех 
за доброволните Младежки тр> 
диви акции.

Младите в организациите 
на сдружения труд също дей 
но са включени в осъщ^ечвя 
ванего и претворяване то на 
дело на конгресни то решенля 
примеръ/ на ньрличнлга с*; 
типизация на ерганизацияте 
па сдружения труд „Услуга 
красноречиво илюстрира това

Младите 'настояват нред~ 
всичко да подобрят финамсс 
вого положение на основната 
организация на сдружения 
труд. Вече положително мо 
же да се каже, че стопанската 
1978 година с приключила у 
петно.

Въпреки че работят в три 
смени и не могат всички дг 
сс съберат на насрочено съ 
брание
успяват да организ(ираг мла 
дежкия си живот. Участвували 
са н уреждането на трудова 
та производствената и окол 
пата ореда с доброволен труд

За пръв нът първичната о; 
ганизация на Ооциалистиче 
ския съюз в „Услуга” сс при 
ключила кп.м акцията „Мла 
дияг работник — самоупрг 
питсл”. Въпреки трисмопнатг 
работа 47 участници в нея сс 
състезават в увеличение на 
производството, подобряване 
на трудовата дисциплина, ка

е за*

II учл

труд.
Младежката организация 

в Димитровградска община е 
пристъпила към организирано 
провеждане иа акцията „Срс 
щи на селата”. Тази акция 
до известна степен посдставля 
ва новина и за успешното й 
провеждане са ангажирани 
доста млади хора, предимно 
иа село.

Традиционната акция „Млг. 
дияг работник —самоулрави 
тел” и тази година сс нровеж 
да в организа ципте на сдру 
жения труд. Добри резулта

младите все пак

двама младежи от колектив; 
взеха участие в тях.

Доволни са от идейно-поли 
тическата работа на младите 
в колектива, а ндаяват се, че 
в следконг1>со№Ия период шс 
бъде още по-добрс, понеже 
конгресите определиха още 
ио-кашсрспш задачи.

ти се постига в предприятия 
та „Свобода” и „Услуга".

В шестия цикъл па младеж 
ката политическа школа „Ду 
шап Невронни — Шанс” на 
1ьк „Борба" поссщатат 60 мла 
дежи и девойки. При гимиа 
зията действува Младсжкатг 
политичсска школа с 32 уче Ст. Н.

Никола Антов: нови форми

СТРАНИЦА в
БРАТСТВО ★ 29 ЯНУАРИ 1979



ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНИЯ
ЦЕНТЪР

РЕГИОНздравеопазването В нишки

С лице към
проблемите на спор 

местни 
основните ор- 

сдружения труд

поемат организацията 
живот в града,

Спортночрекреациоиият «е- -™„Гра”а 
тър в Босилеград се строи %с"™^ Ти»а предприятие 
^‘ десния бряг па !>• ДР^' "“.Г „з™». набиване на в щица в «спосредс гасна иди направи и ботоиира всички

г,-да'Т-"; ЕЕглв аггя* «че са построени. Засега са 
построени игрища за ФЛ*»1 
с трибуни за около хиляда 
зрители, хандбал, баскетбол,

[ейбол и тенис. Също така 
и водопроводна 

щс водоснабдя 
обекти, ко

гния
те общности и 
гаиизации на

В Босилеград засега деиству
ва футболен отбор „МладосТ . 
Създадени са хаедбален и 
баскетболни отбори обаче 
тяхната дейност е все адс 
незадоволяваща. Ето 
следва Да
“ садиалиетическата
леж да сс формират спортни 
дружества и секции, а във 
връзка с това и планово раз 
витае на физическата култу
ра във всяка трудова среда 
местна общност, училище и

Неотдавнашното заседание ВДШ^
«а първичната оргашиадия на ш ^.„„опазването
“ в завода но здравни защи « »> Р» 11(!111)„цц„..нос, 
та, имаше за задача Да о*Ь М» .„дадателносх при врдсс.0 

но-аолигичеешие зад. „„„кретай акции, не се
на комунистите на .щ мшзшщ, а
на самоунрави- развива критИка и

оошеетвен;— ~~

мина но ялица да натрапват
да внасяг елши 

отношения
и ПОЛИТИ

което ола

ди идеи 
чи на ^ъю-^а 
в развитието 
телниге

изграждането и 
боеилеград- 

цснрьр са израз 
570 ХИЛЯДИ ДИ- 

70 хиляди Дииа- 
само- 

на ин-

досега за 
уреждането на 
С1СИЯ спортен 
ходвани към 
нара. Около
ра осигури общинската 
управителна оощност 
терасите по физическа кул
тура, а останалата част ю- 
публикаиската общност но фи 
зичоска култура. Заслужават 

и трудовите орга-

широкгсе поведе
всичко от ОьЮ 

мла-
отношениячеикн 

казването в региона 
ти оез разисквания-

свои
ни
становища,

ао въпроса за свободната зъм „ орархичш1 
оазмяна на труд в здравеоназ ц сомоуцравителш1та 
иансю, което оеше като пъР ческата практика, 

точка ог дневния ред на гоприягетвува 
заседанието, след като секре вече създадените 
тарят на първичната организа шш цозиции...
ц„я „зкесе съществуващите |чакт0 лич„, здравните орга 
проблеми, никой нищо не но 11>>аации в региона има не 
иска да каже. Така след кра! малк0 цроОлсмн и време е 

тази беше „снета ОТКВито и критически да сс 
‘°"а сс проговори за ТЯХ, като разби 

ра се, се предлагат и реше 
за преодоляваното им.

в си
с построена 
мрежа, която 
,ва спомагателните

трябва да сс построят* 
па спорг- 

съвме

наза запазвано
правилен» •ва ито

В изграждането
1ШЯ център участвуваха

трудовите организации в 
— Автотранспортното

пр.стно
низациГв града, както и мла 

организации от учи 
и ЮНЛ.

Засега добри резултати сс 
сред средношколска- 

кои
предприятие. Горската секция 
1И комуналното предприятие 
„Услуга". Цепна помощ ока 
за и белградското прсдирия- 

„Хидротсхиика", което не 
общината.

постигат 1 „ _
та младеж и арменците, 
то доста често организират 
различни турнири. Би трябва 
ло да сс организират и ра
ботническо-спортни игри, а 
чрез тУР«ири да се обхванат 
всички млади в

дежките 
лището, града

ка пауза,
1езси ред. 1фи 

- напомни, 
задачи в тази 

бъдат внесени в акционна 
на пъРвичйата

ОТ Д1 
крегарят че нан-важ

В програмата си за предсто 
Общинската

ооласхнит е 1ШЯ ящата работа 
самоунравителна общност по 
физическа култура предвиж
да доизграждане на започна 
титс спортни обекти. Преди 

щс сс довършат за- 
малки

тис
територията наще

Л. Д.та програма 
Организация*

ь момент, когато в Нишки 
регион се води решаваща

разрешаване на нагру

общината.СЪДБИ ЧОВЕШКИ
ОН1 Петолъчна вервд германците че за провеж-Естествено,всичко

почнатите обекти за 
спортове, плувен басейн и зе
лен слой на футболното игри-

за
Понпге в здравеопазването “ре 

тихомълком х-С
об-дането на една широка 

ществена акция за омасовя 
пане на спорта и физическа
та култура нс само СИО ио 
физическа култура трябва да 
се ангажира. Това е задача 
и на съществуващия препод?

по физичее

ми на 
шапка. Събрах

члеми, е го. Блестеше петолъчката19-14 гоБеше 12 февруари
На Влашки ливади ча 

водеха
Кр>ШН1 ЦрООЛвМм.о пуншеша г 

л изнесената информация не 
тряоъаше да послужи 
за запознаване на присъщ гву 
валците с тя*, но и за изграж 
дане на становища как същи 
ге да се разрешават; гряоаа 

последват изказвания

партизанската 
силидина.

ОТ,те 1,3 г2ермГ“а,Ямотор..зи
За тези славни всред германците,

Ш1 се с тях, падах... А те, заети 
около завземането на позиция 
та, не ме забелязаха.

Когато се поотдалечих от 
малко ми олекна. Ед 

ме обливаха.

и започнах да се изтегл- ще 
ям от обкържението. Крачех 

сблъсквах
щШО

боеве с 
рана дивизия, 
дни Милорад 
разказа следното:

Нощта сс спускаше. Лупате 
небосвода и ле 

Намирахме 
окопите.

За отбелязване е, че в спор 
тно-рекреационния център щс 
се построи детски кът. Тере
ните са подготвени от „Хидро 
техника", която трябва и да 
монтира необходимите съо
ръжения за детска игра.

Николич
вателски кадъР 
ка култура в основното учи
лище и гимназията. След то 
ва младежките ръководства в 
училищата, трудовите 
низации и местни общности.

ше да
и за нридприе ги мероприятия се показа на 
в отделни здравни организа ко ни погали, 
ции как те „превежда!' чеда се вече втори ден в 
въпроси в соса вената си сре Подскачахме от студа и притя След 
да и как ги разрешават. Оча гахме оръжието, 
кваше се да се изнесат кри ки всеки миг нападение. Под 

заоележки или само нашите позиции, долу Д° 
за положението в мата горичка, имахме свр

с Четвърта пролетарска, по 
диалог с посоч плашеше ни несигурната сврт 

защото германците все 
можеха Да използват 

слабост и да ни оокър- 
изпращахме на

тях
ри капки пот орга-

малко намерих друга 
си от батальона. Много Според изявленията на ком 

петентни в самоуправителна- 
та общност на интересите по 

вече е съз

рите
се зарадваха, когато ме видя 
ха. Те мислели, че нс 
жив... Нямали време да ми 
съобщат да се изтегля, защо 
то се наложило 
да променят позиция—

Драган БОЖИЛОВИЧ

Разбира се, само съгласувани 
те акции на всички заинтере 
совани могат да дадат пълно
ценни резултати.

съм
з тически физическа култура 

дадена необходимата спортна 
база. Явява се нужда от ак-

критика 
конкретни ореди и да се по 
веде открит 
ване на пътища за преодоля

на съществуващото по 
щом липсва тако 

отношение към проолеми 
най-

светкавичнс
Ст. Н.зка, 

ки миг 
тази 
жат.

тивисти-самодейци, които ще
ване
ложение. затуй

часовои, които следеха 
иридвижване на врага

ва БАБУШНИЦАили всичко върви 
добре, или пък не съществу
ва желание да се говори от

пред 
всяко
и ни осведомяваха.

Падна ми се да бъда часо 
вой към полунощ, слязох в 

Трябва да се изтъкне, че едаа ДОЛина, въоръжен с шмай 
без всестранен анализ на по сер. имах нареждане да не 
ложението и отношенията в стр^ляМ ако забелезя нещо, 
собствената среда, трудно ще За не открия позициите ни. 
може да се съчини акционна Заех 
програма.

А че не всичко е в ред, 
нека ни послужи и долния ци 
тат, взет от материалите от 
заседанието:

те.

ОТНОВО В СТРОЯкровено.

фериалния съюз ще органи
зират до 3 февруари парти
зански марш по пътищата на 
бригадата на територията на 
Бабушнишка община и ДъР 
на трава.

На -1 февруари в Бабушнл 
ца ще бъде открита изложба 
„Бойният път на Седма сръб 
ска ударна бригада" и „Луж 
ница в борбата".

Главното тържество ще се 
проведе на 4 февруари в Ба 
бушкица. Тогава ще се прове 
де и финалето по спортните 
състезания.

Към десет и половина преди 
обед в центъра «а Бабушни 
ца ще се устрои преглед на 
преживелите бойци от Седма 
оръбска ударна бригада, а 
след това ще бъдат положе 

венци на паметник-кост
ницата в центъра на града. 
Към 11,30 на площад „Осво
бождение’’ ще се устрои гол
ям народен митинг.

До четвърти февруари та
зи година остават още почти 
две седмици и в цяла Лужни- 
ца вече се чувствува пулса на 
великото събитие. Граждани
те и трудещите се се готвят 
достойно да посрещнат живи 
те бойци от Седма сръбска 
ударна бригада, които след 
35 години, отново ще заста
нат в строя.

На 4 февруари, преди 35 
години, в село Ябуковик в 
Църнотравска община (тогава 
околия Лужнишка) беше съз
дадена тази партизанска част. 
Седма сръбска ударна брига 
да е създадена от бойци от 

' Лужница и Дърна трава. От 
начало наброявала 550 бойци, 
а до края на войната е на- 
растнала на 4000 души. Бойни 
ят път на тази партизанска 
бригада започва от югослав- 
ско-българоката граница — 
до Триест. По този трънлив 
боен път бригадата е водила 
118 по-големи сражения с кра 
говете, в които са паднали 
465 бойци, а ранени са били 
над юоо души. Същевремен
но бойците от Седма сръбска 
ударна бригада са изхвърли 
ли от строя над 3 600 вражес 
ки бойци.

Гости на тържеството ще 
бъдат и войниците и старей 
шините от военното поделе- 
яие в Княжевац, който про-

дължава борческите традиции 
на Седма сръбска ударна бри 
гада.

бусия зад едно голя 
дърво, в короната на ко 
селяни бяха сденали ца

мо
ето
ревичак. Скрих се и зачаках. 
Луната обикаляше около дъГ- 
вото,
леко свиреха от вятъРа- 

Внезапно ми се дочу някз

В програмата е предвидено
до края на януари военните 
ръководители от тази просла
вена партизанска ударна бри 
гада Джура Златкович — Ми 
лич, първи комендант на бри 
гадата. Радослав Митрович— 

комен-

сухите листа на което

„Една част първични органи 
зздии на Съюза на комунисти къв друг шум. Напрегнах очи

Нищо не забелязах.и уши.
След малко, пак нещо из 

шумоли и заскърци снега. Сте 
гнах шмайсера и се пригот
вих за стрелбата... От доли- 

от- ната се показаха човешки си 
луети. Германски войници се 
приближаваха към мене. Два 

тях вървяха напред, 
за да им осигуряват път...

. .. в здравеопазването не е под
готвена правовременно 
действува и влияе върху про 
цеса на по-нататъшното само 
управително развитие на об- 
щс«.гвено-ико±1олшческите

да шумадинац, зам. 
дант на бригадата, Динко Ден 
ковски, първ 
Воин Йованович, 
мендант на бригадата, както 
и първоборците от този край 
Драгомир Анджелинович — 
Гоша и Божко Богданович да 
имат повече срещи с младеж 
та от Бабушнишка община, 
пионерите и гражданите, 
които срещи да изнесат спо
мени за славните дни на бор 
бата, за бойния път на брига 
дата от Лужница и 
трава до Триест.

политкомисар, 
покъсно ко-

ношения в здравеопазването.
В значителна част здравни ор 
панизации съществуват ярко ма от 
подчертани и ерархични отио 
щения, които се пренасят и 
в сферата на самоуправител

Огледах се и набързо 
притаих в гъсталака, докато 

ното решаване, дори и в ра поотминаха германците и след 
ботата на първичните органи Това тичешката отидох да съо 
зации. Бавно идейногполити- 
чески се разобличават и нре 
одоляват схващания и поведе 
ния, които отъждествяват ръ до окопите. За изненада, ко- 
ководната функция със само 
управителното рещаване и 
осъществяването на политика 
на Съюза на комунистите из 
цяло. Поради недостатъчна 
идейно-политическа и

на
ни

бща за видяното. Обвзет 
страшни мисли, вървях и па 
дах по снега. Някак стигнах

!.
Църна

гато пристигнах, щях да из 
викам: „германците ни обкър 
жзават! „Но в нашите окопи

В чест нц великия юбилей 
на бригадата в Бабушнишка 
община се провеждат спортни 
състезания по тенис на масг 
и спортна стрелба. По местни 
те общности в

В следобедните часове прежи 
сръбска

ударна бригада ще направят 
посещение на

■велите от Седмавече не сияеха червените пе
толъчки. Германски каски 
„шарци" бяха ги изпълнили...

Вцепених се. Къде са наши 
те? Кога се изтеглиха? На
къде?

Назад нямах накъде, за 
щото се намираха германците 

циации а-ьрау конкретни зада напред също бяха германци 
чи и проблеми. Работата аа Отстрани — също.

акцио
нна подготвеност на първич 
ните организации на СК в 
повечето трудови организации 
в здравеопазването 
идейно-политически диферен

химическата 
промишленост „Лужница", 
ООСТ „Лисца" и ООСТ Ти
гър".

За гостите

двете съседни 
общини се устройват тържес
твени събрания и други 
жества по случай 
юбилей.

тър 
великиялипсват културно-худо

жественото дружество „Мла
дост" ще изнесе концерт от 
народни песни и 
Лужница.

Старейшините от запаса, из 
и членовете на танци отвидниците
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Богдан Николов: 110 ГОДИНИ 

В ДИМИТРОВГРАДСКА
брой)

Интересно четивоУЧЕБНО
ОБЩИНА Хибрид между 

картоф и^домат
• ,.5Г --------- в™»

миналия фа и пособия, защото се чув 
ствува нужда от тдх,

да се назначи писар 
училището, защото се увели 
чило числото на учениците и 
паралелките и

че между учениците намаля 
ва дисциплината, че има 
ленид на „дръзко отговаряне 
на учителите’’, „недругарско 
отношение помежду ученици
те”, и „пушене на тютюн”.

яв-16 клас 
1а клас 
1в клас 

1г клас 
Па клас 
Пб клас 
Ша клас 
Шб клас 
1Уа клас 
1Уб клас 
Уа клас 
Vб клас 
През тази 

училището е имало 
лелки с 560 
1917/18 учебна 
щето е имало 13 
с 580 ученици.

От този преглед „а развоя 
иа училището в Димитров
град може да се види, че по 
време на войните числото на 
учениците постоянно е наран 
вало.

36 в
34 ученици
45

директоърт не41
41
48

ПРЕЗ ТОВА лято пресата оповести, че е създа
ден хрибрид между картоф и домат. Изглежда, че 
Д. Фон Фетщайн и неговият екип от института „Карл 
сОурл' в Копенхаген в сътрудничество с изследова
тели от института „Макс Планк” в Тюбинген полу
чили тези хибриди, използвайки 
ване на протопласти. Тази новина

«® . ■40
51
34 тщ

- ■28 изо
техниката на сли- 
повдига няколко 

(роса: Какво е научното значение на експеримен
тите? Каква е агрономическата полза от откритието? 
Въпроси, на които ще се постараем да дадем отговор.

Твърде често е възможно с повече или ио-мал 
ко трудности да оъдат получени по естествен 
път хлориди между различни, но всс пак сходни ра
стителни видове — това става, като се вземе прашник 
от цветовете на единия вид и се добави прашец от 
другид. По този начин са получени миогоброини хл
ориди като пример могат да бъдат посочени ри
зите. Отдавна вече се отглеждат хиоридът 
Ръж, както и хибридът зеле—ряпа, получени 
зи начин.

32
учебна година 

12 пара- 
През

ВЪ1■г ш
ученици, 

година учили-
Г']Ри #5Е?

паралелки полов
•;

■

-я-*-! ■■
Штт пшеница— 

по то-Ученици ОТ Висок (1927)
РАБОТА ПРИ ТЕЖКИ 
РИАЛНИ УСЛОВИЯ

МАТЕ може Да извърши всички кан 
целарийски работи и ПРОЯВА НА ВЕЛИКОБЪЛГАР 

СКИ ШОВИНИЗЪМ
От няколко години беше създадена 

вика за получаване на хибриди, при която не се из
ползува естествения полов път, а сливането на 
топласти. известно е, че всяка растителна клетка е 
затворена в обвиха, чиито стени са изградени от це
лулоза, пектин, а понякога и лигнин, но време 
оплождането тези стени се разтварят в мястото 
допира между мъжкото ядро, донесено ог прашеца 
може да проникне в хчегаспорага и да се слее с жен
ското ядро. протогшаст се нарича клетка, чиито 
терни целулозно-пектинни стени са били 
посредствохм подходящи ензихми 
за, приготвени обикновено на базата на специален 
вид гъби, способни да атакуват растителни тъкани, а 
резултат на такова третиране остава сах\ю 
съдържание на клетката с нейното яДРО в цитоплаз 
хмага и с живота си липоиротеинова хчехмбрана. Кога 
то протоиластите, съдържащи се в дадена суспензия 
се докосват, между някои от тях се получават спон 
танни сливания. Разнообразни способи направиха въз 
хможно значително да се повиши честотата -на 
сливания. Един от тдх е, както къхм средата- се. при 
бави полиетиленгликол. Любопитно “ 
танови дали протопласти от различни видове, събра 
■НИ в една суспензия, хмогат да се сливат. Беше уста 
повело, че хмогат, дори когато 
клетки на съвсем разнородни животински или рас 
тителни видове — бяха осъществени сливания човек 
—хмишка, х\шшка—морков и тл.

нова тех-

По врехме на войната учи
лището в Димитровград е ра 
ботило

про-За пръв път в училището 
сс разглеждат така наречени 
„нрогивнационални 
на ндкои ученици’. Това

5. да се загради училищни- 
яат двор, за да хмогат дежур 
ните учители да надзирават 
учениците и по време на меж 
дучасията.

при твърде тежки
матеиални условия- От прото 
колните книги

прояви навна училището 
се вижда, че много ученици 
са наказвани зарад лошо дър 
жание по врехме на 
и вън от училището. Особено 
трудно е било материалното 
положение на училището. Ня
колко години наред то не с 
Ихмало достатъчно 
за подновяване на инвентара 
и оправка на училищната сгра 
да. Затова на 9 юни 1914 го
дина учителският съвет най- 
сериозно се занимавал с това 
положение и решил да 
предприемат известни мерки 
за подобрение на положение 
то през следващата година.

1. да се направи нов под 
училищния салон и някои кла 
сни стаи,

2. да се налравят катедри 
в класните стаи, така както

насъщност е било поява на ве 
ликобългарски 
който се

шовинизъм, 
проявявъл към у че 

шщитс—сърои. Така на 
хмарт 1917 година оил разгле
дан въпроса за 
перса Рангелова. По този слу 
чай била формирана и кохми- 
сия в състав В. оърлова, кла 
сен наставник на П клас, М. 
Михайлова, и Р. Ддраганова. 
Кохмисията била „натоварена 
иа разглед противОългарского 
поведение на ученичката Пер 
са Рангелова от Ц иронична 
зиалсн клас”1!).

През тази учебна година и 
известно число ученици били 
взети в армията.

През учебната 1917/18 годи 
на било обърнато още по-гол 
ямо внимание на патриотич 
ното т.е. възпитание на вели 
кобългарски позиции. За та
зи цел великобългарската бур
жоазия имала специални пла 
нове за училищата. В учили 
щето идвали специални нареж 
дания за приемане иа учени
ци от Моравско, Македония 
и други краища окупирани 01 
тогавашна България.

Пред училището се появи 
ли и други въпроси, които сс 
явявали като последица от вой 
ната. Така например иа 15 
декември 1917 година съвета 
разгледал въпроса със сираци
те от войната. Тази учебна

Поради недостиг на лрепо 
даватели съветът решава 
останат незастъпени ю часа 
за учителя—лектор, 
език и естествена история, а 
напълно да се изоставят тех
ническите предхмети— гимна
стика. ръкоделие, рисуване и 
една част от краснопис и пе
ние.

часовете ин-12Да разтворени 
цитаза и пекта-руски ученичката

животносредства

Тъй като и много родители 
на децата били мобилизира
ни, децата били заето около 
прибиране на реколтата, 
това много ученици почнали 
не редовно да ходят на учи
лище от началото на учебна 
та година. Обаче съветът се 
занихмавал с този проблем и 

е почти всички ученици били 
приети допълнително на учи 
лище. Съветът констатирал.

телсе

оеше да се усЗа

в
протопластите са от

е направено в други гимназии, 
3. да се доставят 2—3 шка Но за да бъде спазен сериозният тон, трябва 

да се отбележи, че тези сливания биха могли 
ставляват интерес единствено ако от тях хмогат Да се 
получат смесени организми (хибриди). Това условие 
включва задължението да хможе след сливане на про 
топласти да се предизвика не само деление на полу
чените клетки, но и възпроизвеждане на цели орга- 
низми на базата на тези клетки. Това

да пред

налага извее
тни ограничения на проучвания и те се свеждат един
ствено до растения, като дори и от тях са подбрани 
съвсем малък брой видове и семейства, при 
възхможно да бъдат преодолени всички

които е 
етапи про

топласти, сливане, деление, възпроизвеждане на рас
тението.

От друга страна, се налага необходимостта 
система, която да може да установи, че полученото 
растение действително е резултат на сливане 
топласти, а не на възпроизвеждане на протопласти
те на отделните му родители. Тази проверка може 
Да се извърши, ако обикновените, нехибридни клет
ки могат да се отстранят или ако бъде въведена сис* 
тема за белязало на клетките, чрез която е възмож
но да сепнал измрат процесите, довели до 
иа 'новото растение.

от
година минала при твъРДС теж 
ки условия. Не били застъпе
ни всички предмети.

Същите проблеми били в 
училищата и през учебната 
1918/1919 Г0ДИ1Щ За ДИрСКТор 
на училището през тази го
дила бил назначен Антон Въл 
кадинов. Той сс стараел да 
въведе редовно обучение, но 
това не е било възможно за- 
щото в училището положени
ето било очайно. През зима 
та учебните стаи не са има
ли печки, много прозорци па 
класните стаи били без 
кло. Учителският съвет сс 
._към.ойщишата.за щ>- ... 

мощ мо такава не е -получил■ 
Освен това децата били ела 
бо облечени. Някои от тях 
буквално ходили боси на учи 
лище.

В началото на яиузри съ
ветът взел мерки за подобре 
мис па обучението, по пора
ди затруднения, които идвали 
оттам, че училището по 
имало достатъчно преподава 
тели и материални условия 
съветът взел решение учени 
ците от I и II клас от 9 яну
ари 1949 година да учат през 
ден.

на про-

раждане

»=*&.** -
продуктите на подобни сливания предизвикват 

известна изненада. Установени сд например родстве
ни типове, което е нормално.
твърде малко хибриди в резултат иа събирането на 
Д»с яДРа (следователно с деведссет и шест хрохмозо- 
ма). Установени са и голям процент НЕОЧАКВАНИ 
типове — ловенето от тях под едно ядро с 48 хро- 
мозома и ядрения белег на единия от родителите. 
Някои - свидетелствуват за размяна на ядра и цито- 

—плазма,-Срещат- се и междини типове, при които се 
установява наличие на едно от ядрата в нова, досега 
неизвестна цитоплазма, които се оказват твърде ста
билни по време иа следващите поколения, получени 
вече но нормален полов път.

Получават се обаче

сгъ-

Тези резултати показват, че по време на сли- 
панията цитоплазмите се смесват. Именно в този фе
номен се състои и основната разлика между двете 
техники иа хибридизация — чрез сливане на прото- 
нласти и чрез нормално полово оплождение, при ко
ято зрънцето прашец зге внася или внася съвсем 
малко количество цитоплазма (следователно липсва 
цитоплазмела генетична информация).

с

„Решерш”, Нориж

т. ^
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казват: тъ 
всички шпХората 

ссйс си, и За паритевсички
за иа1,и'|]'|,И|ШСI станс 

една религия
Косато НОЛТИР

„аритс са по-Ониако до 
0—-Г но Хко до гЛйн

сме от злмъдростиНАРОДНИ
НАРИТИ

КОЙТО
огъня пл
СЛАДОЛЕД.

нИМА ПАРИ И 
ада ще-ТОЗИ,

погребала б'ьДсможеПод кум пари
„а човешката ДУ|1,а-

АРАБСКА 
ПРИЧИНА НАII. РОТОРИ

ПАРИТЕ СА 
ВСИЧКИ БЕДИгду- 

и а показ.
направили 

глупака

че парите 
всичко, сами

за пари.

П. БУЛСТ

БЕНГАЛСКА

ГОТОВА

нс саникого 
изкарватПарите 

Те самопак. са епо
са епо-

ЦАРИ УМ —БЕЗсмятат,които 
■направятХора, 

собпи Да собни да направят
ЛУДОСТ.

ЩЕ ДА
поичко БЪЛГАРСКА

ЗАЕТА КАРИКАТУРАИСШСИ
/К

5),п л 5ЦоГоМ
На Тодора тишляратога детето не

исшДете. Бре мучи се човек “Ц
уИруДе, ама детето узело лош пут и 
уроците. Тодор на реЬиицу.

малко зелсицеЙедън дън ока мс _ Помпи Манчо, че цзвадимо

отидо при Тодора.
жената на Тодорапию 

Тодора да си по- 
нашият син не

ме зарад
боту, понамири стокуту и

_Манчо, каже Мара, у* (М. Андреевич)

ка принесе зелето, — окнумо те с 
ГжеТ'ишлаш/мучимГмуле'™.»'че прайимо ама 

Г—ГняТовек, Узо детето 
Йедну неделу дойдо у ТодораЬини с ДООму 

детето. Човеци се учудише и зазверише. Мара си 
образ.

СЪВРЕМЕННИ БАСНЯи за
на
РНПИ>_!' кево“йи бре Манчо. ти 
нек, кво напрани та детето ни тека бързо

Подува се я малко, кико кой знаие кво сам на 
прайил и реко дай да »им кажем да си не мисле 
дека писуйем я дипломе и сведителства.

— А бе Тодоре напрайи и я кико ДРУЬи що 
и одвето у Звонци. Първо отидо

си голем чо- 
искласи...

СЪВРЕМЕНА БАСНЯ 
ПОЧЕРПЕН С КАФЕ...

прайе. Узо детето 
V Меснуту канцеларию та извади уверсие демек де 
тето йе од Звонци. После кико звончанац га за- 

полага изпти. Они тамо у учи- 
мисле, главно детето да йе од Може би ще ви иитерееуваписа У училището да 

лище.то млого му не 
село...

— А кико га записа у Меспуту канцеларии) ки
та детето йе од наше село...

—Е, тамо намери двойица сведоци та се подпи- 
саше и унеренето одма получи на руку.

Тегая Мара се диже и съе обърну камто Тодора.
— Бог да те убийе, ти ли си мушко, гледе 

човек кито ни опрайи детето...
И тека детето на Тодора тишляратога искласи 

у Звонци. Ама немойте са да прочетите у весникат н 
да юрнете у Звонци да узимате дипломе. Чул сам 
дека нема више това да буде.

ка река и Любатска река. Божичка река
на „КЪРМанастира „Св. Димитър" в Бребев- 

ница има запис в една черковна книга на 
арбански език, за съжаление, все още не 
разчетен.

извира от западните склонове 
вави камък”, като буен планински поток.

спо-В своето течение изменя името си 
ред названията на местата, където про-

Известно е, че този малък манастир 
е имал богата 
дейност в миналото. Той е имал 6 калу
гери, воденица, магерница, турска кула и 
много други постройки, които сега не съ 
ществуват.

тича.
шрковно-просветнтелска

Сега водите на тази река, които 
оливаха в Егейско море, след изгражда
не на новата система на Власннските во 
доцентрали се пренасят във Власинско езе
ро, чиито води принадлежат към Чер- 
норморския слив.

се

ДРАГОВИЩИЦА, река в Босилеград- 
ско, с образувана от две реки — Божич- Б. Н.

От лошо по лошо

остров

Бдй Ю' он^и


